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• Geen ‘antibioticavis’ bij Peter Tol
• Vispaleis Dries van den Berg open
• Scheermessen in opkomst
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Onze mensen 
maken echt 
het verschil

Chantal van BC Group maakt echt werk van 

werk: “Ik ken alle kandidaten bij naam, weet 

wat er speelt en zoek oplossingen voor vragen 

die soms nog niet eens gesteld zijn, omdat ik 

de kandidaten als mijn eigen collega zie. Mijn 

opdrachtgevers zien mij als hun persoonlijke 

personeelsfunctionaris. Zij kunnen mij om 

19:30 uur nog een vraag stellen!”

 

Met bevlogen werknemers zorgt BC Group 

voor het vinden, plaatsen en begeleiden van 

talent. Hiernaast ondersteunt en adviseert ze 

u als full service HR partner in payroll. 

Nieuwsgierig?
Bel Chantal persoonlijk op 038-4674203 of 

kijk op www.bcgroup.nl/werkmakenvanwerk 

voor meer informatie.

“Mijn opdracht gevers zien 
mij als hun persoonlijke 
personeels functionaris.”

– Chantal Lubbers
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Vispaleis in 
Harderwijk
Onlangs werd het Vispaleis Dries van den Berg in Harderwijk geopend. 
Het bestaat uit vier onderdelen: viswinkel, visrestaurant, palingrokerij en 
palingmuseum. De winkel is ingericht door Remmerswaal Retail & 
Design. De winkel is het centrale punt tussen restaurant en open keuken. 
Vader en zoon Remmerswaal vinden de halfronde, schuine koelvitrine 
het mooist. Hier wordt de verse vis uitgestald. 
Sjaak en Gwyn Remmerswaal werkten tweeënhalf jaar aan dit unieke 
en gigantische project. Met het casco van de architect in handen werd 
een indeling gemaakt, de routing, de onderverdeling van de ruimtes, de 
infrastructuur, aansluittekeningen en alles wat erbij hoort. “Ik denk dat 
er nergens in Nederland een concept met zo’n beleving staat. Dit wordt 
een uitje voor de mensen. Er is zoveel te beleven.”
Een kijkje nemen in het Vispaleis van Dries van den Berg kan vanaf 
pagina 12. •
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Petra Hermans-Taekema 

Redactiecoördinator

2017

Lef

Om iets nieuws te beginnen of iets bestaands te vernieuwen is 
een idee, een plan, (veel) geld, maar vooral heel veel lef nodig. 
Want bij een investering komt veel kijken: met wie ga je in zee? 
Krijg je de juiste vergunningen? Werkt de bank mee? En... levert 
het straks genoeg op, is het de inspanningen waard geweest? 
Blijf je twijfels houden, begin er dan niet aan. 
Gelukkig zijn er in de visbranche vooroplopers die hun nek 
uitsteken. Die durven investeren. Die nieuwe ideeën hebben en 
ook uitvoeren. Die het lef hebben om iets bijzonders te doen.  
En daarin ook slagen!
Want wat een prachtig Vispaleis heeft Dries van den Berg, samen 
met zijn zoon en opvolger Peter in Harderwijk neergezet. 
Viswinkel, visrestaurant, palingrokerij en palingmuseum, 
allemaal onder één dak. Een belevenis die al omgedoopt is tot 
Vis-Efteling, zoveel is er te beleven. Ga er beslist een keer heen 
als u de kans hebt. 
Ook horen we regelmatig van winkelinrichters dat ze weer een 
nieuw project hebben afgerond en er weer een nieuwe of 
verbouwde viswinkel is ge- of heropend. Dat is goed nieuws. 
Maar dat er ook op andere fronten in de visserij wordt geïnves-
teerd blijkt uit een aantal nieuwe schepen dat momenteel 
gebouwd wordt. Dat kan nu de branche de toekomst weer wat 
zonniger inziet, constateert schipper Hendrik Kramer, een van de 
opdrachtgevers voor de MDV2, de opvolger van het eerste 
innovatieve duurzame schip MDV1 Immanuel. Om ondanks alle 
bedreigingen rond aanlandplicht en Brexit de kansen te zien en 
te pakken om te vernieuwen en innoveren, ook daar is moed en 
lef voor nodig. 
En dichter bij huis, de vis zelf? Ook daar zien we iets veranderen. 
Er is meer aanbod van minder voor de hand liggende vissoorten 
als schar, griet en zeebaars in de toonbank. En scheermessen. 
Verder wordt met de nieuwe kweekvis cobia geëxperimenteerd. 
Nu maar hopen dat de consument het lef heeft om deze vissoor-
ten te kopen en te proeven. 

Petra Hermans-Taekema
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Geldmaat vervangt geldautomaat
ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice  
Nederland (GSN) hebben de Geldmaat gelan-
ceerd. Deze gaat de geldautomaten vervan-
gen. Ze krijgen hetzelfde uiterlijk en 
verschijnen vanaf het eerste kwartaal van 
2019 stapsgewijs in het straatbeeld. De drie 
banken dragen dan hun automaten geleidelijk 
over aan GSN, die de geldautomaten al sinds 
2011 voor hen beheert. De totstandkoming 
van het nieuwe geldautomatennetwerk ge-
beurt in dialoog met relevante belangenorga-
nisaties. Hierbij staat gebruiksgemak voor de 
particuliere en zakelijke eindgebruiker voorop. 
Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Neder-
land: “In winkels wordt steeds vaker digitaal 
betaald. Er blijft echter ook behoefte om con-
tant geld op te nemen of te storten. Daarom 

werken we met de banken samen aan een 
geldautomatennetwerk waarmee we de auto-
maten evenwichtiger over Nederland ver-
spreiden. De Geldmaat-automaten werken 
door de nieuwe software straks allemaal het-
zelfde. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen ge-
makkelijk toegang houdt tot contant geld.” •

Brexit-stappenplan voor mkb
Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gaat 
gebeuren wanneer Groot-Brittannië op 29 
maart de EU verlaat. Als er voor die tijd geen 
deal komt, kunnen bedrijven die zich niet 
hebben voorbereid plotseling geen zaken 
meer doen met Britse handelspartners. 
Om bedrijven te helpen zich voor te bereiden 
publiceert de douane een stappenplan voor 
ondernemers in de levensmiddelen- en voe-
dingsmiddelensector. Vooral voor het midden-  
en kleinbedrijf kan de Brexit grote financiële 
gevolgen hebben. Ruim 35.000 ondernemers, 
vooral mkb’ers, komen door Brexit voor het 
eerst in aanraking met de Douane door het 
exporteren uit of importeren naar de EU. Op 
dit moment is handel met het VK een kwestie 

van twee formulieren invullen. Bij een harde 
Brexit komen daar tenminste vijf formulieren 
bij. Zijn die papieren niet in orde, dan staat de 
handel vanaf 30 maart stil bij de grens. 
Het aanvragen van de juiste vergunningen en 
registraties kan maanden in beslag nemen. 
Zaken die tijdig geregeld moet worden, zijn 
het aanvragen van een EORI-nummer en het 
eventueel aanschaffen van een softwarepak-
ket waarmee aangifte bij de douane kan wor-
den gedaan. Per douaneproces (invoer, uitvoer, 
opslag) moet ook een Registratie elektronisch 
berichtenverkeer worden aangevraagd. 
Daarnaast moet een voedingsmiddelenbedrijf 
veelal over de nodige certificaten beschikken 
van het NVWA  en ILT. •

Eén jaar 
MSC voor 
garnalenvisserij
Op 7 november koos garnalenkot-
ter GO58 van Koos de Visser het 
ruime sop vanuit Stellendam, met 
aan boord journalisten (voorname-
lijk uit België) en influencers. Liefst 
98 procent van de Nederlandse 
garnalenvloot en aanvoer is sinds 
december 2017 MSC-gecertifi-
ceerd. De meeste ‘Nederlandse’ 
garnalen gaan naar België; die  
interesse was dan ook merkbaar 
toen de eerste garnalen uit de 
kookketel kwamen. Iedereen 
stond te smullen van de verse 
garnaaltjes. De boottocht leverde 
uiteindelijk ook volop aandacht 
voor de Hollandse garnaal op 
in de media van onze zuider- 
buren. 
Dat garnaal in vele opzichten 
‘de kleine smaakmaker’ is, liet 
MSC zien in de campagne van 
het afgelopen jaar. 
Er staan volop recepten op de 
website www.msc.org/nl/wat-
kun-jij-doen/koken-met-
msc-vis. Ook de 
garnalencampagne van het 
Nederlands Visbureau zette 
in op een breed scala aan  
recepten. Zo bestaan er vele 
variaties op de klassieke 
garnalencocktail. De Belgi-
sche recepten zijn te vin-
den op www.msc.org/be/
noordzeegarnalen. •
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Label Rouge garnalen uit Madagaskar
Het Franse keurmerk Label Rouge is in  
Nederland vooral bekend van premium kip. 
Maar inmiddels zijn er veel meer producten 
die dit label dragen. In Frankrijk zijn naast 
kippenfarms ook veehouderijen met runde-
ren en schapen die aan de strenge voor-
waarden van het keurmerk voldoen. 
Dierenwelzijn en smaak zijn de pijlers 
waarop het merk rust. Bij een bezoek aan 
Les Halles de Lyon Paul Bocuse in Lyon tij-
dens een persreis rond het label, kwamen 
we ook vis tegen, namelijk garnalen uit Ma-
dagaskar. Ze worden gekweekt in de zuivere 
wateren van de mangroven van Madagas-
kar, die deel uitmaken van een perfect eco-

systeem. De garnalen verblijven in grote 
vijvers in een zeer lage dichtheid per vier-
kante meter. Er vindt systematische con-
trole van de gehele cyclus plaats. Na vangst 
worden ze direct ingevroren wat een garan-
tie biedt voor een prima kwaliteit. •

Eijsink opent belevingslab in Amsterdam
Automatiseerder Eijsink zocht naar een pand 
en locatie met meer mogelijkheden dan de 
huidige Amsterdamse locatie en vond dat op 
industrieterrein Lijnden. Het opzetten van het 
nieuwe belevingslab ligt in lijn met de ontwik-
kelingen binnen Eijsink. “We kunnen zo niet 
alleen onze oplossingen optimaal etaleren, 
maar vooral ook goed 
laten zien hoe ze in jouw 
zaak samenwerken. 
Want de combinatie 
zorgt voor extra voordeel. 
Als je kassabonnen direct 
naar touchscreens in de 
keuken gaan, of je de 
omzet uit je kassa real-

time naast je personeelskosten ziet.” Eijsink 
legt uit dat ondernemers steeds meer gebaat 
zijn bij zo’n ‘omnichannel’-aanpak. “Ofwel,  
ál je automatisering onder één dak.” Er werd 
flink verbouwd om de juiste mix van automa-
tisering, praktijkopstellingen en inrichting te 
creëren. Eijsink: “We hebben alles van A tot Z 

zelf uitgewerkt: wanden 
toegevoegd, vloeren ge-
legd, met zorg de nieuwe 
inrichting gekozen. Alles 
voor die optimale bele-
ving, de perfecte test- 
locatie voor iedereen op 
zoek naar een efficiën-
tere automatisering.” •

Goed werken bij Strandpark Zeeuwse Kust
Strandpark De Zeeuwse Kust is een groot va-
kantiepark met camping en hotel vlak aan het 
strand in Renesse. eigenaren Marc en Denise 
Ruijtenberg werken met liefde, plezier en pas-
sie aan hun bedrijf. Maar het personeel ook! 
Annemarie Emming, manager restaurant, ver-
telt waarom. “Het heeft alles met de werkcul-
tuur van doen. In veel horecaondernemingen 
draaien medewerkers ‘zomaar’ 60 tot 80 uur 
per week. Hoe leuk het werk ook is, dat is roof-
bouw. Hier gebeurt dat niet. Er zijn duidelijke 

afspraken, we werken maximaal 8 uur per dag 
in een overzichtelijk rooster. Als er thuis iets 
aan de hand is, krijgen we daar ruimte voor. 
Daardoor kan ik me hier voor de volle honderd 
procent inzetten en geeft dit werk veel voldoe-
ning. Dat geldt ook voor mijn collega’s.”  
Peter Paul Wijnen is de chef-kok van De 
Zeeuwse Kust en kookt er met hart en ziel: 
vlees, vis, schaal- en schelpdieren, enzovoort. 
Maar tegen de tijd dat je hem wilt bedanken,  
is hij al naar huis vertrokken. •

VIP-Event Houten 
op 1 & 2 april 2019 
Op maandag  
1 april en 
dinsdag  
2 april 2019 
Expo in Hou-
ten de vijfde 
editie van het Vers Inspiratie Platform (VIP) 
plaats, van 15.00 – 22.00 uur. In dit jubileum-
jaar kiest de organisatie voor een andere  
insteek en opzet, die ook meer gericht is op 
medewerkers. Het wordt een combinatie van 
inspiratie en kennis. Er zullen diverse 
workshops gehouden worden met onderdelen 
gericht op ondernemers, medewerkers en  
studenten binnen de foodbranche. Het kennis- 
programma van VIP 2019 wordt ingezet op alle 
facetten binnen een versbedrijf. Veel versspe-
cialisten kampen namelijk met veel vergelijk-
bare problemen; personeel, onderscheidend 
vermogen, vernieuwen, ondernemen. •

Gespot: ‘Solmon’;  
zalm zonder zalm
Burgers zonder vlees, melk zonder koe en 
zelfs ‘Solmon’ zonder zalm. SIAL – de grootste 
foodbeurs van de wereld –presenteerde de  
innovaties en trends anno nu en bood een blik 
in toekomst. Sophie de Reynal, directeur mar-
keting van onderzoeksbureau Nutri Marketing 
vertelde over de voedingskeuzes van de con-
sument: “Zij bepalen hun keuzes voor eten 
steeds vaker aan de hand van vier punten: 
smaak, dierenleed, duurzaamheid en gezond-
heid. In die volgorde.” Volgens onderzoek van 
Motivaction eet 55 procent van de Nederlan-
ders drie dagen per week of vaker geen vlees 
bij de warme maaltijd of tussendoor. Dan kie-
zen deze flexitariërs vaak nog wel voor dier-
lijke alternatieven zoals vis en ei, maar ook 
voor champignons of peulvruchten. Bij de  
veganistische keuzes kan het nieuwe product 
‘Solmon’ ook gaan horen. Deze troffen we aan 
in het innovatie-paviljoen van de beurs.  
Het is een visvervanger gemaakt van zeewier, 
gerookt op beukenhout. Dit geheel veganisti-
sche product is, net als vis, rijk aan Omega 3.
Meer informatie: Odontella.com •



 | DECEMBER 201810

Veel beursoppervlak op foodbeurzen is nogal eens bestemd voor winkelinrichters. Zo kunnen 

bezoekers goed inspiratie opdoen voor een toonbank, koelvitrine, wandkast enzovoort. Op de 

slagersbeurs Slavakto in Utrecht waren onlangs de nieuwste trends te zien, die ook in een viswinkel 

niet misstaan.

Tekst en beeld: Petra Hermans-Taekema

Nieuwe winkel inrichten of verbouwen? Ga naar een beurs!

Volop trends in 
winkelinrichting 

Opvallend is de opkomst Vlaamse 
winkelinrichters. Zij gebruiken andere 
materialen en kleuren, zo blijkt op de 
beurs. Bij Wimag is alles maatwerk. 
“Vers is terug van weggeweest. Trend is 
ook dat de winkels een open karakter 
moeten hebben. “Niet meer strak 
modern, maar vooral een ambachte-
lijke uitstraling.”, vertelt Kathy 
Carrebrouck. Eenvoud siert, is het  
huidige credo bij Wimag.
In de stand van Emondt-KMI stond 
een complete winkelinrichting, die zo 
in een winkel zou passen. Het 
volledig nieuwe winkelinterieur van 
de slagerij van Ton en Ginny de Wit 
in Heemstede staat hier opgesteld. 
Met overal de naam er al op. Na de 
beurs gaan deze toonbanken en 

Verswinkelbouwen.nl lijkt een vreemde eend 
in de bijt maar is dat allerminst. De online tool 
is enkel om de aanvrager de mogelijkheid te 
geven wat voorwerk te doen. Het concept is 
bedacht door Renselaar uit Nunspeet. Met de 
software is een winkel in te richten. Wandkas-
ten, toonbanken en koelvitrines zijn te plaatsen 
op elke gewenste plek. Met deze ideeën gaat de 
klant naar de fysieke showroom  waar hij 
persoonlijk advies krijgt.
SubsidieExpert Rob Hendriks weet precies – en 
dat weten veel versspecialisten niet – waar 
subsidie op verleend wordt. En dat zijn heel 
wat elementen in een winkel: steamers, 
led-verlichting, koelmotoren, airco’s... Maar ook 
op een elektrische fiets of auto en bepaalde 
opleidingen. Het gaat dan vaak niet om een 
directe toelage in geld, maar wel om een aftrek 
op belastingposten. •

vitrines rechtstreeks naar Heem-stede. De 
overname van KMI uit Apeldoorn door Emondt 
uit Enschede heeft beide partijen sterker 
gemaakt. De vitrinebouw van KMI en de 
koeltechnische kennis van Emondt zijn nu 
gecombineerd, licht verkoopleider Peter Pels 
toe. “We adviseren niet alleen op koeling en 
presentatie, maar ook op routing en koudetech-
niek. Zo koelt deze vitrine op glycol, dat door de 
unieke bodemplaat zorgt voor een zeer egale 
koudeoverdracht. Bovendien is deze vinding in 
combinatie met het centrale koelsysteem qua 
milieu en energieverbruik ook de meest 
‘groene’ oplossing voor verswinkels. Dat geldt 
ook voor de wandkoeling met deuren.” Het is 
een ‘alles-in-één-toonbank, waarin je naar 
wens kunt schuiven met het assortiment. Ton 
de Wit vindt het milieu en duurzaamheid heel 
belangrijk, voegt Pels nog toe. 

Wimag: ‘Vers is terug’. Emondt-KMI adviseert ook op routing en koudetechniek. Verswinkelbouwen.nl biedt mogelijkheid tot voorwerk.

TRENDS
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Zo tegen half acht ’s avonds op 10 november 2018 is de enorme feesttent bij het nieuwe pand 

van Palingrokerij & Vishandel Dries van den Berg bomvol. Bijna duizend genodigden kijken uit 

naar de officiële opening. Die wordt dynamisch. Er valt heel wat te vieren.

Tekst en beeld: Xandra Veltman en Petra Hermans-Taekema

Visspecialist - Palingrokerij - Visrestaurant - Palingmuseum

Dries van den Berg 
opent zijn Vispaleis 

Met verse paling in de rookoven hangen werd Vispaleis Dries van den Berg officieel geopend. B&W van Harderwijk en Dries’ kleinkinderen zijn erbij.  
Rechts Peter en de koninklijk onderscheiden Dries van den Berg.
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OPENING

Als ceremoniemeester Paul Westenberg ieders 
aandacht vraagt, is dat niet aan dovemansoren 
gezegd. Onder daverend applaus heet hij 
vader en zoon Dries en Peter van den Berg 
welkom op hun eigen feest. “Als geen ander 
zetten zij de paling en de palinggeschiedenis 
van Harderwijk op de kaart.” En de eerste 
spreker is… HKH Prinses Beatrix, vergezeld 
door adjudant van Deutekom. Met dit theater-
duo wordt verwezen naar de geschiedenis 

waarin de echte koningin Beatrix bij de toen 
nog jonge Dries op bezoek kwam. Het duo is 
hilarisch, maar het mooiste moment is als 
Dries van den Berg twee grote schilderijen van 
het nieuwe pand uitpakt, ingekleurd door zijn 
kleinkinderen Hanne en Vera. 

Paloloog
Vervolgens komen alle medewerkers het 
podium op en wordt kort maar krachtig de 
historie van de zaak verwoord. Als er iets in 
naar voren komt, is het wel de vasthoudend-
heid van vader en zoon, en van Peters echt-
genote Ilse. “Dries is gegroeid van standwerker 
naar ‘paloloog’.” Namens het voltallige perso-
neel overhandigen Andries, Gerda, Carola en 
Dianne een grote foto op plexiglas van het 

pand; een mooi kunstwerk dat goed bij de 
inrichting past. 

Visserijhistorie
Henk Hadders, voorzitter van de Botterstichting 
Elburg, vertelt over de vroegere concurrentie 
tussen de twee plaatsen. “Nu versterken we 
juist de banden. Met veel plezier hebben onze 
leden de oude schokker van Dries gerestau-
reerd. Die ligt nu voor zijn bedrijf. Met het 

opzetten van een palingmuseum dragen Dries 
en Peter groots bij aan het behoud van de 
visserijhistorie.” De Botterstichting schenkt het 
nieuwe bedrijf een schaalmodel van de EB24, 
die kan dienen als windvaan. Een deel van de 
originele mast volgt nog. 

Dank aan Harderwijk
Dan neemt Dries van den Berg zelf het woord. 
Hij is geraakt door het grote en genereuze 
gezelschap en richt het woord tot burgemeester 
Harm-Jan van Schaik, locoburgemeester Jeroen 
de Jong en wethouder Christianne van der Wal, 
maar noemt ook voormalig wethouder Gert-Jan 
van Noort en wethouder Marcel Companjen. 
“Deze jonge bestuurders hebben oprecht naar 
Peter geluisterd. Na een lastige tijd kreeg híj 

- wijzend op zijn zoon Peter - de kans, en ik 
ben Harm-Jan, Jeroen en Christianne eeuwig 
dankbaar dat mijn zoon, die al vanaf zijn tiende 
jaar precies wist wat hij wilde, nu verder kan. 
Wat Peter heeft geïnitieerd en geëffectueerd  
is geweldig.” 

Samen met anderen
Zoon Peter is eveneens geroerd en bedankt 
andersom zijn vader maar ook vele anderen, 
waaronder het gehele bouwteam en de 
winkelinrichters Gwyn en Sjaak Remmerswaal. 
“Een toonbankje is niet zo spannend. Maar hier 
staat Europa’s meest unieke winkelinrichting. 
Wij wilden maar één ding en dat is een viszaak 
bouwen. We hebben jullie allemaal nodig 
gehad. Het is tot in detail uitgewerkt en je kijkt 
je ogen uit in de winkel, het restaurant, de 
rokerij en het museum.” Emotioneel wordt hij 
als hij zijn vrouw Ilse bedankt voor haar 
onvoorwaardelijke steun en ze gedrieën – met 
baby Jona – op het podium staan. 

Ridderorde
De burgemeester mag de officiële opening 
inluiden, maar doet dat niet zonder Dries in het 
zonnetje te zetten. Alles wat Dries voor de 
gemeenschap heeft gedaan en waaraan hij 
heeft bijgedragen passeert de revue: van 
haringparty tot aaltjes- en visserijdagen, van 
onderwijspakketten tot de Stichting Dupan, en 
natuurlijk het verwezenlijken van deze 
jongensdroom tot een prachtig aangezicht voor 
Harderwijk. Dries staat de hele avond al op z’n 
klompen op het podium en nu kun je het op je 

‘Het is tot in detail uitgewerkt;  
je kijkt je ogen uit’

Alex Koelewijn van Dupan verricht de opening van het Palingmuseum. Theaterduo HKH Prinses Beatrix en adjudant Van Deutekom spreken Dries en Peter toe.
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‘Dries verdient dit lintje; hij doet veel 
voor de paling’

klompen zien aankomen: Dries krijgt een lintje 
en wordt benoemd tot Lid in de orde van 
Oranje-Nassau. Van Schaik: “Het heeft Zijne 
Majesteit de Koning behaagd…” en dan, zoals 
het eigenlijk niet hoort maar typisch Dries, 
krijgt hij de ridderorde opgespeld op zijn 
blauwe werkjas. 
Alex Koelewijn, voorzitter van de Stichting 
Dupan, krijgt de microfoon. “Vanavond heb ik 
al veel titels voor Dries gehoord, maar deze mis 
ik nog: ‘viskundige’. Dries verdient dit lintje.  
Hij doet veel voor de paling. Hij doet er alles 
aan om Harderwijk als vissersstad neer te 
zetten!” 

Van vader op zoon
Dries grijpt de gelegenheid aan om, deels zoals 
steeds met een kwinkslag, te bedanken. Hij is 
blij met de erkenning van zijn verdiensten.  
Dan komt hij met de belangrijkste mededeling: 
“Vanaf vandaag is dit bedrijf officieel overge-
dragen aan mijn zoon Peter.” 
Geen beter moment om de rokerij officieel te 
openen. De burgemeester, de locoburgemeester 
en de wethouder trekken een werkjas aan en 
rijgen op het podium palingen aan de stok. Dan 
gaan ze, vergezeld door wat familieleden en de 
pers, richting rokerij, waar de palingen in de 
rekken worden gehangen. In de tent is alles op 
schermen te volgen, ook het moment dat de 
deuren van de rookkast opengaan en het rek 
met palingen naar binnen wordt geschoven. 

Het hele feest is tot in de puntjes georgani-
seerd, zo ook het bezoek aan het paling- 
museum. Niet meer dan twintig gasten tegelijk 
mogen naar boven. Daartoe behoren natuurlijk 
wel de Harderwijker bestuursleden en de pers. 

Viskundige en museumdirecteur 
Aan Alex Koelewijn, voorzitter van Dupan, de 
eer om het palingmuseum officieel te openen 

en nog een titel aan Dries te geven. “Hij was al 
palingburgemeester, paloloog, schoolmeester 
en viskundige. Nu is hij ook nog museumdirec-
teur.” De enthousiaste Dries begint gelijk van 
alles over het museum te vertellen en dat 
maakt het museum nog leuker. Dankzij een gift 
van 10.000 euro van het Rabo Stimulerings-
fonds kan iedereen hier bovendien virtueel 
palingroken met een speciale palingrook-game.  

Inrichting
Langzaam bekijken de gasten in groepjes het 
museum, de keukens en het restaurant waar 
vrouwen in klederdracht garnalen pellen, 
breien en visnetten repareren. De winkel oogst  
veel bewondering; een golvende toonbank met 
aan het eind een groot rond plateau en in het 
midden een houten boot met daarin het 
haringmeubel verwerkt, een grote halfronde 
plek met leistenen platen voor de plaatkoeling, 
de belichting, het grote homarium, de vrieskas-
ten voor zelfbediening aan het eind, de half- 
open keuken; het valt amper te beschrijven. 
Kijk je omhoog, dan zie je kleurige Zaanse 
huisjes. Die vormen tevens de buitenwand van 
het museum. Bij een daarvan hangt een grote 
harington in de takels. Kijk je bij het restaurant 
met zitjes in houten boten naar boven, dan zie 
je een ouderwetse haringkar. Boven een ander 
deel van de koeltoonbank ‘zwemmen’ een grote 
en kleine paling, gemaakt van metalen bouten, 
kettingen en andere onderdelen. Hoe langer je 
kijkt, hoe meer je ziet. De witte tegelwand met 
vissen voor de snijtafel in de hoek, overal 
‘visserskunst’; het is enorm.

Vis-Efteling
Oorspronkelijk zou het geheel twee maanden 
eerder worden afgeleverd, maar het niveau 
van de details en de afwerking van het pand 

vroegen om meer tijd, vertelt Gwyn Remmers-
waal. “Er is zo iets speciaals neergezet, een 
bezoeker heeft pas na tien keer alles gezien. 
Peter en Dries willen het gewoon helemaal af, 
net als de aannemer. Dus we hebben wat meer 
tijd genomen met z’n allen. Ik denk dat er 
nergens in Nederland een concept met zo’n 
beleving staat. Wij noemen het allemaal de 
Vis-Efteling. Dit wordt een uitje voor de 

mensen. Je kunt vanuit het restaurant zien hoe 
men ambachtelijk de paling staat te roken. Er 
is zoveel te beleven! Het is groots, buiten al 
met de rooktoren met twee schoorstenen. 
Maar binnen word je helemaal met stomheid 
geslagen.

Synergie
Remmerswaal is vanaf mei 2016 intensief 
betrokken bij het project, vertelt Gwyn. “Peter 
en ik staken elkaar aan. We kregen van de 
architect de kale schil zonder inpandige muren. 
Vervolgens hebben we de indeling gemaakt, de 
routing, de onderverdeling van de ruimtes, de 
infrastructuur, aansluittekeningen en alles wat 
erbij hoort. We kennen elk stopcontact in het 
pand.” 
Sjaak Remmerswaal is aan het afbouwen maar 
voor dit project hebben vader en zoon 
intensief samengewerkt, eigenlijk net zoals 
Dries en Peter van den Berg. Gwyn: “We 
hebben overal gekeken, in Denemarken en 
Duitsland en op allerlei beurzen, om een 
concept te vinden waar Peter zich goed bij 
voelt. Hij houdt van een ouderwetse uitstraling 
van de zaak, het Zuiderzee-gevoel. Dat hebben 
we in een modern jasje gestoken. Het was een 
heel intensief superleuk project. Deze mannen 
zijn enorm gedreven, ook in hun visie. Alle 
partners bij elkaar hebben het mede daardoor 
naar een hoger niveau getild. Dit is een 
huzarenstukje en ik denk dat iedereen het kan 
waarderen.”

Twaalf jaar denkwerk vormgegeven
Peter zelf staat overgelukkig in de keuken 
handen te geven. “Vanmorgen kwam ik hier om 
half zes, toen legde het team van Remmerswaal 
de laatste hand aan de toonbank. Ze hebben de 
hele nacht doorgewerkt. Om zes uur kwam er 



OPENING
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Palingmuseum. Palingrokerij.

een fanatieke schoonmaakploeg binnen. Ik ben 
onder de indruk hoe gepassioneerd iedereen 
meewerkt! Dit hier is het resultaat van bijna 
twaalf jaar denkwerk van mij en van veel 
vakmanschap van alle betrokkenen.” En ja, zo 
straalt hij, híj heeft het lintje voor zijn vader 
aangevraagd. 

Feest
Terwijl de gasten hun ogen uitkijken in winkel, 
restaurant, rokerij en museum, is in de grote 
tent het feest in volle gang, compleet met band, 
drankjes en palingbroodjes. De keuken is al in 
gebruik genomen en er worden kroketjes, 
borrelhapjes en palingsoepjes rondgedeeld. 

Bloemen en cadeaus waren aan Dries en Peter 
niet besteed, vonden ze. Als mensen toch iets 
wilden geven, vroegen ze hen een donatie te 
doen voor de aanschaf van een kunstwerk: De 
Palingeter. Dat zal later een blijvend aandenken 
zijn aan deze bijzondere dag én het 40-jarig 
jubileum. •

 Viswinkel.Visrestaurant.



7255 RA Hengelo GLD   -   Nijverheidsweg 5
Tel : 085-0654757   -   Web : www.wegvet.nl 

www.afzuigkanaal-reiniging.nl

•  Laat ons uw ventilator reinigen en uw afzuigcapaciteit 
stijgt met gemiddeld 35%. 

•  Zo zorgt u voor een frisse werkplek en voorkomt u 
nare geurtjes.

•  U ontvangt een inspectie-rapport met beeldmateriaal 
na iedere reiniging wat dient als bewijs voor uw 
brandverzekeraar. 

•  Door het gebruik van droogijs-stralen ziet uw dampkap 
en ventilator na reiniging er weer als nieuw uit.

Vraag nu gratis een offerte of informatie brochure aan op

Nu 15%
 korting op uw 

eerste reiniging wanneer 
u een onderhoudscontract afsluit!

www.coppenstrucks.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

FLYNTH Aangenaam kennis te maken!

Flynth Urk
Vlaak 4
tel: 088 236 9400
urk@flynth.nl
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Als rasechte Spakenburger had Jaco Zwaan een primeur. Hij heeft de beste haring van 2018 in de 

provincie Overijssel volgens de Nationale Haringtest. Dat heeft alles te maken met de opening van 

zijn nieuwe bedrijfshal in Nijverdal begin vorig jaar. Daar heeft hij de beschikking over een grote 

koel- en vriesruimte en vindt de visbereiding plaats.

Tekst: Erik Kruisselbrink - Beeld: Henk Riswick

Jaco Zwaan wil vooral altijd een goed product bieden

‘Ik ben te vervelend om 
makkelijk te worden’

AMBULANT

Jaco Zwaan met zus Evelien trots voor hun verkoopwagen.
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Jaco Zwaan (36) had gegronde redenen om zijn 
bedrijfspand van Spakenburg naar Nijverdal te 
verhuizen. “Ik heb daar drie markten in een 
straal van 10, 15 kilometer. Voorheen moest ik 
iedere keer met een vrachtwagen vanuit 
Spakenburg naar het oosten. Dat is toch 120 
kilometer. Nu rijd ik met een busje naar de 
bedrijfshal. Dus dat scheelt alleen al heel wat 
brandstof. Een vrachtwagen rijdt 1 op 4 en een 
busje 1 op 10. De verse producten neem ik op 
de dag zelf mee en de rest wordt kant-en-klaar 
door de leverancier in Nijverdal aangeleverd. 
Het oude pand was zestig jaar oud en geda-
teerd. Als je dan de koeling en vriezer moet 
vervangen, weet je niet wat je tegenkomt als je 
de vloer weghaalt. Dan kun je net zo goed 

nieuw bouwen. Daarbij is de grond in het 
oosten een stuk goedkoper.” In Nijverdal liet 
Zwaan een nieuwe hal bouwen van 300 
vierkante meter. Deze werd in februari van dit 
jaar in gebruik genomen. “In Spakenburg 
hadden we nog niet de helft van de ruimte. We 
hebben nu alles onder één dak. Doordat we 
over een grote koel- en vriesruimte beschikken, 
kunnen we producten ook per pallet aan laten 
leveren. Dat scheelt voor de leverancier ook 
nogal wat rijden. Als we overdag een mailtje 
sturen, zet de leverancier het ’s nachts zelf in 
de koeling of vriezer. Ideaal! Naast de koel- en 
vriesruimte beschikt Zwaan in Nijverdal over 
een snijgedeelte en een ijsmachine.  
“We hebben dichte vloeren en de waterafvoer 

voor na het schoonmaken is keurig geregeld. 
We kunnen de wagens in de hal neerzetten en 
ze daar schoonmaken. Voorheen moesten we 
dat buiten doen, bij soms maar vijf graden. Nu 
doen we dat heerlijk binnen met een muziekje 
erbij. En daar ben je snel aan gewend hoor. Dan 
wil je echt niet meer terug.”

Visspecialist
Zwaan viel met de Beste Haring van Overijssel 
2018 voor de tweede keer in de prijzen. In 2010 
sleepte hij op de Visbeurs in Spakenburg al 
eens de derde prijs in de wacht in de verkiezing 
van de Visspecialist van het Jaar. 
De Nationale Haringtest van de Vereniging van 
Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de 

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel 
(CVAH) was dit jaar voor het eerst na het 
afschaffen van de AD Haringtest. Dat laatste 
was een goede zaak, volgens Zwaan. “Daar had 
ik ook nog nooit iemand van aan de kraam 
gezien, terwijl wij toch al heel wat jaren op de 
markt staan.” Om precies te zijn, 60 jaar, want 
zo lang bestaat het bedrijf al waar Jaco Zwaan 
als derde generatie nu eigenaar van is. “Ik ging 
op mijn twaalfde al met mijn vader mee naar de 
markt, dus ik sta ook al best lang op de markt.” 
Voor de AD-test zou Zwaan zich ook nooit zelf 
opgeven. “Het ging daarin alleen maar om het 
afkraken als iets niet goed was. De nieuwe 
Haringtest benadert het positieve en daar heb 
je als branche veel meer aan.” 

Het winnen van deze haringtest leverde de 
visspecialist veel positieve aandacht op. “We 
hebben het zelf via de sociale media gedeeld en 
er is ook een persbericht naar de kranten 
gestuurd door de organisatie van de Haringtest. 
Dat hebben ze heel netjes gedaan. Daarna heeft 
de krant het opgepikt en er speciaal nog een 
keer achteraan gebeld. Dat is het voordeel dat 
je in het oosten zit, want daar wordt zoiets toch 
makkelijker opgepakt dan in het westen.” 
Zwaan kan niet zeggen of de uitverkiezing hem 
meteen heel veel extra omzet heeft opgeleverd. 
“Aandacht is wel aandacht en dat is altijd leuk. 
Daar geniet je toch van. Maar het zijn hier 
nuchtere mensen. Ze gaan er sowieso van uit 
dat je product goed is en ze kopen het omdat ze 
het lekker vinden. Dat moet ook, want het moet 
niet het verkooppraatje zijn dat het hem doet. 
En ze zullen er zeker geen 20 kilometer voor 
omrijden. Ik heb ook liever een tevreden groep 
vaste klanten dan een paar eendagsvliegen die 
op zo’n prijs afkomen, waardoor de vaste 
klanten langer moeten wachten aan de kraam. 
Daar red je het uiteindelijk niet mee. We 
denken op de lange termijn en dat hebben we 
altijd al zo gedaan. Dat werkt uiteindelijk toch 
het beste.” 

Stevige haring
Zwaan verklaart zijn succes doordat hij zijn 
haring aandacht geeft. Daarbij neemt Zwaan 
zichzelf als maatstaf. “Welke haring zou ik zelf 
lekker vinden en kopen. Hoe moet die zijn? 
Daar moet je mee spelen, want de haring is 
ieder jaar anders. En hoe je dan de lekkerste 
haring krijgt, staat niet op de buitenkant van 
het emmertje. Maar daar kun je je dus ook mee 
onderscheiden.”
Zwaan heeft daarbij een bewuste strategie.  

‘Ik ben een visboer en ben er trots op.  
Ik ben geen kok’

De gebakken vis is samen met de verse vis de klassieke hardloper bij Zwaan.



AMBULANT
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Verkooppunten
Woensdagochtend:	markt	in	Vriezenveen.	
Donderdagochtend:	standplaats	in	Hellendoorn,	
samen	met	een	groenten-	en	kaasboer.
Vrijdagmiddag:	markt	Twello.
Zaterdag:	markt	Nijverdal.

“Wij verkopen de haring het hele jaar door, dus 
52 weken lang. In principe één partij, maar als 
we al voor een tweede partij kiezen, doen we 
dat al meteen in het begin van het seizoen. Ik 
kies voor een wat stevigere haring. Soms is die 
zelfs wel te stevig in het begin. In de loop van 
het jaar wordt de haring echter zachter en 
lekkerder. Zo doen wij het al jaren. Op die 
manier is ook de overgang naar de nieuwe 
haring van het jaar erop niet zo groot. Je moet 
in het begin van het seizoen niet een te zachte 
haring nemen, die is aan het eind van het jaar 
net pap. Het velletje gaat er dan spontaan af.”

Per pallet
Voor al zijn vis heeft Zwaan FishPartners als 
vaste leverancier. Die leverde de haring eerst 
één keer per week in Spakenburg. Vanwege de 
grote koeling kan dat nu minder vaak, per 
pallet. De sauzen koopt Zwaan bij Jonkman in 
Holten. “Dat vind ik zelf de lekkerste saus. Dat 
hoeft niet iedereen te vinden, want iedere 
smaak is anders. Aan de andere kant kunnen 
klanten er ook aan wennen. In principe gaat 
het de oosterling puur om de haring. Maar 
uiteraard hebben we er ook een uitje of een 
zuurtje bij, omdat we in een toeristisch gebied 
zitten. In Amsterdam bijvoorbeeld zit dat er 
standaard bij.”
Het personeel leert hij het schoonmaken en 
snijden van de haring in de praktijk. Dat moet 
er gewoon in slijten. “We hebben drie vaste 
mensen in dienst voor twintig tot dertig uur.” 
Vrouw Jantine (36) werkt ook parttime mee. 
“Daarnaast hebben we vijf tot zes oproepkrach-
ten. Maar die doen alleen verkoop. Die moet 
eigenlijk vanzelf gaan, want de mensen moeten 
echt voor het product komen. We staan op 

zaterdag met acht man in de wagen. Ik snijd 
zelf de haring, terwijl twee vaste personeelsle-
den aan het bakken zijn en de oproepkrachten 
de verkoop doen. We beginnen op woensdag 
met drie man en bouwen het richting het einde 
van de week steeds meer op.” 
Naast haring zijn gebakken en verse vis de 
klassieke hardlopers in het assortiment van 
Zwaan. De vishandel heeft met drie pannen 
doordeweeks en vier op zaterdag forse bak-
capaciteit. Daaronder drie van 70x50 centime-
ter en een van 25x50 centimeter, die speciaal 
voor de visfrietjes wordt gebruikt. 
“We hebben wel een roerbakschotel en paella 
maar daar blijft het bij. Naar kant-en-klaar 
maaltijden is hier nog helemaal  geen vraag. 
Met het maken van maaltijden heb ik ook niet 
zoveel. Ik ben een visboer en ben er trots op. 
Ik ben geen kok, dus laat mij maar vis inkopen 
en bereiden.”

Fris beginnen én eindigen
Zwaan is heel tevreden over hoe zijn bedrijf 
draait. “Het ene jaar ga je een stapje vooruit en 
het volgende jaar een stapje achteruit. Hij staat 
ook bewust ‘maar’ vier dagen op de markt. “Ik 
wil op woensdag fris beginnen en op zaterdag 
fris eindigen. En ik vind het ook lekker om een 
keer te sporten. Op maandag heb ik de tijd om 
van alles te regelen en op dinsdag doe ik de 
inkoop en bereiden we alles voor de rest van de 
week voor. Als je vijf tot zes dagen op de markt 
staat heb je er op het laatst geen zin meer in. 
Dan ben je op zaterdag blij dat je je laatste 
klant gehad hebt en word je makkelijk. Daar 
heb ik geen zin in. “Ik ben te vervelend om 
makkelijk te worden.”
Zwaan is nog zeer tevreden over zijn inmiddels 

zeventien jaar oude Markavan. Hij ziet ook nog 
geen enkele noodzaak om deze te vervangen. 
“Het is een wagen van Campa en die is 
natuurlijk wel verouderd, maar verder onver-
woestbaar. Ik zie ook niet hoe ik met een 
nieuwe verkoopwagen meer zou moeten 
verdienen. Bovendien hebben we nu net een 
nieuwe hal neergezet en je kunt qua investe-
ring maar één ding tegelijk.”

Volgende generatie
Zwaan kwam al heel snel in het vak van 
ambulant vishandelaar terecht en is er ook 
nooit meer uitgegaan. “Ik zat op het vmbo en 
toen ik 15 jaar was en in het eindexamenjaar 
zat, kreeg mijn vader een gebroken arm. Ik ben 
hem toen fulltime op de markt gaan helpen. Ik 
heb met de hakken over de sloot nog wel het 
eindexamen gehaald, maar dat was het dan ook 
wel. Daarna heb ik met toestemming een 
opleiding Algemene Ondernemersvaardighe-
den gedaan op de avondschool en ook een 
cursus visvakbekwaamheid gedaan.”
Of zijn kinderen de volgende generatie zullen 
vormen, is gezien hun leeftijd nog helemaal 
onzeker. “Mijn dochter is twaalf en wil model 
worden en mijn zoon van acht profvoetballer. 
Dus uiteindelijk zullen ze misschien ook wel 
op de markt terechtkomen”, besluit Zwaan 
lachend. •

Een haring van de winnaar van de Haringtest gaat er natuurlijk altijd in. De klanten waarderen al van jongs af aan de smaak van de producten.
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Op de toonbank staat een kaart met een opvallende mededeling: ‘Goed om te weten: onze 

zalmen krijgen geen antibiotica toegediend!’ Deze uitspraak vat perfect samen waar visdetail-

list Peter Tol voor staat. Zijn modern gestileerde winkel in Amsterdam is één van de acht in 

Nederland die het keurmerk MSC/ASC mogen dragen. Hier vind je uitsluitend duurzaam 

gevangen vis.

Tekst: Clara Bloemhof - Beeld: Koos Groenewold

‘MSC-certificaat draagt bij aan gezonde vistoekomst’

Geen ‘antibioticavis’ bij 
viswinkel Peter Tol

Visspecialist Peter Tol is als een van acht winkels volledig MSC-gecertificeerd.
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VISSPECIALIST

Het team van Viswinkel Peter Tol heeft een 
druk seizoen achter de rug. Eerst werd de 
Volendammer viswinkel kampioen op de 
Nationale Haringpartij bij Kasteel de Haar; 
kort daarna kreeg team Tol landelijke roem 
door het winnen van het RTL4-programma 
Mijn Zaak is de Beste. “Het was zeker een 
heftige zomer”, knikt Peter Tol. “Mensen vanuit 
het hele land wilden met mij en de trofee op de 
foto. We hadden gewoon fans gekregen.”
Het tv-programma, dat afgelopen zomer werd 
uitgezonden, bood Tol een platform om te 
benadrukken hoe belangrijk het aanbieden van 
MSC-vis voor hem is. Niet om belerend te doen 
richting klanten en kijkers, stelt hij. “De 
consument weet namelijk donders goed wat 
hij eet.“ Belangrijkste beweegreden voor Tol 
om uitsluitend vis te verkopen met het MSC-

certificaat, is de toekomst. “Ik ben een groot 
voorstander van het idee dat ons nageslacht 
ook nog vis kan eten. Daarom is het erg 
belangrijk dat de zeeën niet worden leeggevist. 
Zelf ben ik al heel lang bezig met duurzaam-
heid. Ik gebruik bijvoorbeeld al heel lang geen 

plastic tassen meer. Dat ik er zoveel bij stil sta, 
komt misschien voort uit het feit dat er in mijn 
omgeving veel nagedacht wordt over duurzame 
oplossingen. Mijn schoonvader bijvoorbeeld 
werkt al vijftien jaar aan een project met 
gekweekte glasaal, met als doel de palingstand 
in het IJsselmeer weer op de oude waarden te 
krijgen. Vroeger lagen er 250 botters in de 
haven van Volendam, nu moet je echt zoeken 
om er een te kunnen aanwijzen.” Met de 
verkoop van paling steunt Tol dan ook de 
Stichting Dupan. 

MSC-certificaat
Als één van de acht viswinkels in Nederland 
mag Viswinkel Peter Tol het MSC-certificaat 
voeren. De overgang naar 100 procent MSC 
ging vrij gemakkelijk, laat de detaillist weten. 

“Praktisch al mijn leveranciers hadden al een 
MSC-assortiment of hadden recentelijk de 
switch gemaakt naar MSC-vis. In deze tijd 
vinden leveranciers het zelf gelukkig ook erg 
belangrijk om ermee bezig te zijn.” In de wijk 
Zeeburg, waar de viswinkel is gevestigd, zijn 

consumenten erg bewust bezig met hun eten. 
“Dat werkt in ons voordeel: men komt hier 
graag voor vis met een goed verhaal. Klanten 
waarderen het zeker; we worden er geregeld 
positief op aangesproken.” Bijvoorbeeld 
wanneer de schol kuit schiet, moet je deze vis 
met rust laten, vindt Tol. “Ze kunnen dan heus 
schol krijgen, maar die is gevangen in de goede 
periode en ingevroren. De klant accepteert dat.” 
Als je naar de prijzen kijkt, is MSC-vis niet per 
se duurder dan reguliere vis. “De MSC-kabel-
jauw is nu zelfs goedkoper dan de gangbare 
variant. Nee, we doen dit echt niet om de omzet 
op te voeren”, benadrukt Tol. Waarom gaat dan 
niet iedereen over op MSC? “Ik zou dit wel 
graag willen zien, maar de keuze daarvoor ligt 
bij de detaillist zelf.”
Naast MSC heeft Peter Tol ook het ASC-certifi-
caat voor gekweekte vis in zijn bezit. “Het 
vreemde is alleen dat ik maar niet aan vis met 
het ASC-logo kan komen. Waarom dat is, weet 
ik niet. Dus verkopen we nu nog forel, garnalen 
en zalm zonder ASC-keurmerk. Zodra één van 
mijn leveranciers belt met de mededeling dat 
ze ASC-vis hebben, dan ben ik de eerste die ze 
meeneemt.” 

Vernieuwing
De visspecialist is al twintig jaar gevestigd in 
winkelcentrum Brazilië, aan de waterzijde van 
de Oostelijke Handelskade. In de tweede 
passage deelt hij een overdekt winkelplein met 
onder meer een drogist, een slager en een 
bakkerij. Twee jaar geleden is de zaak compleet 

Gebakken vis kent ook hier een grote verkoop. Peter Tol won al eens de wedstrijd van de prominente Nationale Haringpartij in De Haar.

‘Doordat elke werknemer uitgedaagd 
wordt op elke plaats in de winkel, kan hij 

goed zelfstandig werken’
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vernieuwd. “Het interieur was verouderd”, geeft 
Tol als reden. Hoewel klanten nog steeds erg 
complimenteus waren over de traditioneel 
ingerichte viswinkel, was de ondernemer toe 
aan iets nieuws. “Je moet met je tijd meegaan. 
Bovendien past de industriële look die we nu 
hebben veel beter bij het winkelcentrum 
waarin we zitten.” 

Inspirerende mix
Voordat de winkel werd verbouwd, reisde Tol 
het land door op zoek naar inspiratie. “Honder-
den kilometers heb ik afgelegd. En ik zeg dit 
niet om een wit voetje te halen bij collegae, 
maar ik ben erg verrast door het niveau van 
een aantal zaken. En dan met name als het gaat 
om winkeluitstraling en presentatie van het 

assortiment.” Tol ontving overal een warm 
welkom en wanneer hij zijn plannen deelde 
met collega-ondernemers, kreeg hij zelfs tips 
mee. “Ik heb heel wat foto’s gemaakt en de 
ideeën die ik heb opgedaan tot uiting gebracht 
in onze nieuwe winkel. Het is een mix gewor-

den van alle mooie dingen die ik tegenkwam.” 
De visdetaillist is van plan vaker een kijkje te 
nemen bij collegae; ook België lonkt. “Daar zijn 
ze het op het gebied van vistraiteurzaken over 

het algemeen wat verder.” Natuurlijk zijn 
collega-detaillisten ook van harte welkom in 
zíjn viswinkel, lacht hij. 
In de verbouwingsplannen ontstond ruimte 
voor zitplaatsen. De zitplaatsen - hoge vier-
kante tafels met comfortabele barkrukken - 

zorgden ervoor dat Viswinkel Peter Tol een 
geheel nieuwe koers ging varen. Het assorti-
ment werd verbreed met een uitgebreid 
lunchmenu en een ruime keuze aan pasta-

Visspecialist Peter Tol is als een van acht winkels volledig MSC-gecertificeerd. Duurzaamheid heeft een prominente plek in de winkel.

‘De consument weet donders goed  
wat hij eet’



VISSPECIALIST
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gerechten. Het resultaat is een zaak die rijkelijk 
gevuld, maar goed in balans is. De vitrine biedt 
ruimte voor de vele verse ovenschotels, luxe 
vishapjes en vissoorten. Daarnaast een 
assortiment verse vis, prachtig gepresenteerd 
onder een vernevelaar. Achterin de winkel 
wordt de haring versneden en de vis gebakken. 
Ook vind je hier de oesterbar. De wand achter 
de toonbank is beplakt met een ruime keuze 
aan belegde broodjes en aantrekkelijke 
lunchgerechten. Bij elk menu het bekende 
blauwe logo van MSC. Een vakkenkast, waarin 
de RTL4-trofee prijkt, brengt rust aan die zijde. 
Led-spots gekoppeld aan een zwart metalen 
frame aan het plafond zorgen voor het indus-
triële effect. 

Breed inzetbaar
Bij Viswinkel Peter Tol zijn, inclusief part-
timers, elf werknemers in dienst. Dagelijks 
wordt de winkel door vijf medewerkers 
bemand. Bij Peter Tol moet je van alle markten 
thuis zijn. “We wisselen elkaar af. Iedere 
medewerker moet alles kunnen: snijden, 
verkopen, bakken, koken. Zo staat Samantha 
nu de haring te snijden, maar neem ik het 
straks van haar over.” Die brede inzetbaarheid 
wordt ook gevraagd van de zaterdagkrachten, 
waar Tols dochter Anne één van is. “Op deze 
manier krijgt iedereen de kans zichzelf te 
verbeteren.” Het team heeft er net een 
zesweekse fileercursus bij de firma Mooijer 
(Volendam) op zitten. “Dat werpt echt zijn 
vruchten af”, glundert Tol. “Ik vind het zo 
mooi, die kennisoverdracht. Plus het is 
natuurlijk wel makkelijk dat ze niet elke keer 
Peter hoeven te vragen”, grinnikt hij. “Nee, 
maar serieus. Ik word echt vrolijk van het zien 
van de vooruitgang die ze boeken na zo’n 
cursus. Doordat elke werknemer uitgedaagd 
wordt op elke plaats in de winkel, kan hij goed 
zelfstandig werken. Daar ben ik bijzonder trots 
op.” Hij is even stil. “Vorig jaar ben ik door 
omstandigheden weinig in de winkel geweest. 
Het team behaalde, ondanks mijn afwezigheid, 
toch een 8,5 in de AD Haringtest. Dat is een 
teken dat ze het erg goed doen.” 
Tol staat veel stil bij de toekomst van de 
vissector. Op het gebied van visstanden valt er 
nog veel te behalen. Maar als het gaat om de 
continuïteit van zijn bedrijf, maakt hij zich 
minder zorgen. Zoon Tom (18) ziet een carrière 
als visdetaillist wel zitten. “Hij is momenteel 
bezig met het behalen van zijn diploma 
visspecialist.” Een toekomst waarin de volgende 
generaties ook nog kunnen genieten van vis? 
Aan Viswinkel Peter Tol zal het niet liggen. • Een breed assortiment vis, schaal- en schelpdieren.



Wij wensen u al het goede voor 2011

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

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

BAkmeel extrA
Voor een mooie goudbruine korst om de 
vis.

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

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

mm Bloem
Voor een strakke lichtbruine korst om 
de vis.

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

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

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

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

levering ook via polaris

Vraag gratis monsters aan

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

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

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

www.visbakmeel.nl   |   info@visbakmeel.nl 
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De Scheveningse vishandel De Lange heeft een fikse upgrade ondergaan. De zaak, gevestigd in het 

oude centrum van Scheveningen, wordt al achttien jaar lang gerund door Ben de Lange (38) en zijn 

vader Bert (69). In september was het project afgerond.

Tekst en beeld: Willem M. den Heijer

Upgrade Scheveningse Vishandel De Lange

‘Werkruimte behouden 
is goed gelukt’

Nadat ze vier jaar geleden een nieuwe 
bakoven van De Kuiper in gebruik 
namen, vonden ze het dit jaar tijd voor 
een flinke verbouwing. “We hebben niet 
veel ruimte hier, dus was het een 
uitdaging voor de aannemer om de boel 

een aantrekkelijk oppervlak waarop ook nog 
eens gewerkt kan worden. In de koelunit, met 
digitaal aangegeven temperaturen, kunnen 
kleine porties zoals zakken garnalen of zojuist 
bereide tortilla’s tijdelijk opgeslagen worden. 
De daarachter geplaatste koelcel, eveneens van 
KMI, is voor het grotere werk. Daar kunnen 
kisten met vis makkelijk in opgeslagen worden. 
In de winkel is een nieuwe koeltoonbank 
geplaatst die makkelijk te reinigen is. Dat geldt 
overigens ook voor de wanden en de nieuwe 
vloer. Vader en zoon De Lange zijn blij met de 
upgrade en gaan verder met waar ze gebleven 

zijn. Behalve kakelverse vis uit de visafslag van 
Scheveningen bieden vader en zoon nog enkele 
specialiteiten waar hun klanten verzot op zijn. 
Ben maakt zelf tortilla’s en makreelsalade en 
heeft daarnaast, wat ooit als een grapje begon, 
een ‘broodje Ben’ in de aanbieding. Ben: “Dat is 
wijting of kabeljauw gebakken in broodkruim. 
Het broodje is bijzonder populair.” 
Ben en zijn vader zijn enthousiaste onder-
nemers en komen regelmatig met zelfgemaakte 
verrassingen op de proppen die vrijwel altijd 
aanslaan. Binnenkort komen ze met een burger 
die kabeljauw en gamba als hoofdingrediënten 
heeft. •

te vernieuwen en tegelijkertijd toch nog enige 
werkruimte te behouden. Nou, dat is goed 
gelukt. De inrichting is verzorgd door KMI uit 
Apeldoorn. We hebben gekozen voor een 
centrale koelunit, die uitermate bevalt”, aldus 
Ben. De koelunit staat in het midden en heeft 

VERBOUWING

‘Ons Broodje Ben 
begon ooit 
als grapje’

Bert (links) en zoon Ben de Lange voor hun nieuwe koeltoonbank.
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Achter de loodsachtige gebouwen van De Zeeuwse Mossel (DZM) in Bruinisse staan diverse hoge 

cilinders met water- en luchtslangen. Er borrelt continu zilt water uit. Hier worden per cilinder 500 

kilo scheermessen gespoeld. Een snel groeiende business. Daarnaast presenteren DZM en de 

Seafood Steam Group een uniek mosselconcept. 

Tekst Xandra Veltman - Beeld Henk Riswick

DZM maakt scheermessen en gestoomde mosselen populair

Oeroude producten in 
nieuw jasje
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SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

Mosselvissers hebben allerlei ideeën over hoe 
de verwerking van hun product beter zou 
kunnen, zo vertelt directeur Peter Bol. Zo is 
destijds De Zeeuwse Mossel (DZM) ontstaan. 
Het gaat uitstekend, eerst met mosselen en 
oesters, inmiddels ook met scheermessen. 

Bol: “Vooral de verkoop in Spanje, Italië en 
Frankrijk groeit. Daar zijn scheermessen 
bekend, en bekend maakt bemind. België en 
Zwitserland zijn in opkomst. Alleen wij 
Nederlanders lijken minder trots op onze eigen 
producten.”
Scheermessen zijn er in grote hoeveelheden en 
worden daarom niet gekweekt. DZM vangt ze 

met een eigen schip met twee vangsttuigen 
voorzien van een speciaal zuigsysteem. Daarna 
worden ze verwerkt tot levend eindproduct. 
Zo zandvrij mogelijk en dus is het spoelen en 
nog eens spoelen. Het product is 365 dagen per 
jaar leverbaar want scheermessen melken wel, 

maar hun smaak verandert niet. Bol: “Ze zijn in 
de melkperiode alleen iets zwakker en daar-
door wat korter houdbaar.” 

Zeewater
Scheermessen worden tot 18 meter diep 
opgevist. De temperatuur tijdens de verwerking 
luistert nauw. Eenmaal in Bruinisse aangeko-

men worden de tonnen aangesloten op 
zeewater en lucht. Bol: “In de zomer is het nog 
een heel proces; als het zeewater rond de 
twintig graden is, moeten wij in fasen het 
product terugkoelen tot zes graden.” 

Smaakexplosie
Niet voor elke klant worden de scheermessen 
even goed verwaterd. Met name de oudere 
generaties in de zuidelijke landen willen 
scheermessen mét zand. Die voelen verser 
aan, zegt Bol. “Kijk, wij eten met onze tanden. 
We pakken een mossel of scheermes en bijten 
hem stuk. Maar zuiderlingen leggen ze tussen 
hun tong en gehemelte. Knijp je ze daar fijn, 
dan ontstaat een smaakexplosie. Dat is veel 
lekkerder!” 
Wat niet wegneemt dat je scheermessen soms 
toch tussen die Nederlandse tanden hoort 
kraken. Dat komt doordat er wel eens een 
beetje schelpgrit kan achterblijven in of aan 
een scheermes. 

Directeur Peter Bol van DZM: ‘Vooral in Zuid-Europa zijn scheermessen bekend en bemind’.

‘Wij Nederlanders lijken minder trots op 
onze eigen producten’
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Scheermessen worden gespoeld en in de koele hal verpakt, veelal in kiloverpakking. Er gaan 35 tot 55 scheermessen in een kilo.

Klaar voor de verkoop.



SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
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Circulair ondernemen
Om	verantwoord	scheermessen	in	te	pakken	is	een	
constante	temperatuur	van	12	graden	vereist.	Ook	
het	spoelwater	moet	op	de	juiste	temperatuur	
gebracht.	Daartoe	produceert	een	groot	
warmtepompsysteem	elke	nacht	80	m3	water	van	
5	graden.	Dat	wordt	opgeslagen	in	een	onder-
grondse	watertank.	Een	tweede	warmtepomp	
zorgt	voor	koele	lucht	in	de	verwerkingsruimte.	 
De	restwarmte	levert	voldoende	warm	water	voor	
de	eindschoonmaak.	Voor	verdergaande	
verduurzaming	van	het	productieproces	liggen	
plannen	klaar	om	het	dak	te	voorzien	van	
zonnepanelen.	De	schelpen	die	niet	goed	genoeg	
zijn,	worden	uitgesorteerd	en	in	eigen	beheer	
geschoond.	Vervolgens	worden	de	lege	schelpen	
gezaaid	op	de	oesterpercelen	en	gebruikt	als	
collectoren	van	oesterbroed	in	de	oesterkweek.	

Naast de scheermessenvangst is DZM kweker 
en producent van platte en Creuse oesters.  
De kweek vindt plaats op de Oosterschelde en 
in het Grevelingenmeer. “Die laatsten smaken 
net iets beter dan die uit de Oosterschelde”, 
meent Bol. “Dat ligt aan het zoutgehalte van  
het water en aan het voedselaanbod.”

Hangcultuur
DZM vist met de YE117 ‘Den Breeën’. Maar 
meer spreekt hij vandaag over de mosselen. 
Want ook die kweekt DZM, al sinds de jaren ’80 
met hangcultuur. “Wij vinden ze lekkerder dan 
bodemcultuur, want hangcultuur mosselen hoe-
ven niet te worden ontzand. Bij het ontzanden 
lopen eiwitten weg en dat is jammer voor de 
smaak. “Wij hebben twee kwekerijen, één 
voornamelijk voor de kweek van zaad en 
halfwas en een kwekerij waar we de consump-
tiemosselen aan touwen kweken. Dat laatste 
vindt plaats aan de Noordzeekant van de 
Stormvloedkering.” 

Stoommossel uit de magnetron
DZM heeft sinds kort nog een uniek product: 
verse mosselen die gestoomd (!) worden in de 
magnetron. De mosselen gaan in een karton-
nen verpakking met een dunne folie verpak-
king: naturel, marinière (kruiden en witte wijn), 
crème au vin blanc (wat zachter van smaak) en 
roquefort. Ook zitten er verse groenten in de 

verpakking. Meer smaken zullen volgen. 
Uitvinder is Marko van de Plasse. “We gebrui-
ken de magnetron om een product te bereiden 
in plaats van op te warmen. Ik had ooit 
mosselen uit de stoomoven geproefd. Die 
waren echt lekker. Ik weet veel van verpak-
kingsmaterialen en ging testen of ik het 
stoomovenproduct kon ‘vertalen’ naar de 
magnetron. Dat is uiteindelijk gelukt.” Van de 
Plasse experimenteerde met allerlei materiaal 
en met hoeveelheden mosselen. Het resultaat: 
500 grams porties mosselen die absoluut niet 
onderdoen voor klassiek gekookte mosselen. 
Een groep journalisten heeft het onlangs 
mogen testen en vond het verschil niet te 
proeven.

Voor elk wat wils
Het project heeft DZM in samenwerking met 
Neeltje Jans Mosselen ontwikkeld. Zelfs de 
verpakkingslijn is binnen deze samenwerking 
uitgedacht. Er blijkt vraag naar een dergelijk 
product, vertelt Van de Plasse. “Het is ideaal als 
lunchgerecht, als tapas of op feestjes. We 
verleiden niet alleen jongere ‘snelle’ generaties. 
Het blijkt dat ook 65-plussers dit graag eten. 
Die houden ervan, maar maken geen mosselen 
alleen voor zichzelf klaar.”
DZM heeft een pilot gedraaid bij de Jumbo en 
bij enkele winkelketens in België. Van de 
Plasse: “We beginnen met de retail omdat we 

een basis nodig hebben om te draaien. Als onze 
productie er op is ingericht, kunnen we we 
flexibeler zijn naar andere klanten. Via Neeltje 
Jans bieden we het de horeca al aan. Eetcafé’s 
stomen deze mosselen terwijl ze er een frietje 
bij bakken.”  Van de Plasse werd met zijn 
Seafood Steam Group genomineerd voor de 
Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. Op Contacta, 
hét Zeeuwse zakenevent, ging de eerste prijs 
echter naar KV Techniek met een robotlijn. •

Ook verwerkt het bedrijf grote hoeveelheden oesters. Marko van de Plasse met de verse mosselen om in de magnetron te stomen.

Gegaarde mosselen.
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IJmuider staandwantvisser Willem van Zonderen kun je ervoor wakker maken: vissen.  

Voor hem is dat het mooiste dat er is. “Ik heb van mijn passie mijn broodwinning kunnen 

maken. Een mooie bijkomstigheid is, dat je in de natuur werkt.” Toch klinkt er in zijn verhaal 

een tikje weemoed.

Tekst en beeld: Jeffrey Dekker

Kleinschalige visser Willem van Zonderen: 

‘Ik ben visser in hart  
en nieren’

Als Willem van Zonderen niet vist, is hij bezig met zijn netten.
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INTERVIEW

Een dekschuit gebruikt van Zonderen als zijn 
drijvende werkplaats. Op deze schuit maakt hij 
zijn netten. Er langs afgemeerd ligt zijn acht 
meter lange visboot, de IJM43. 
Van Zonderen: “De meeste mensen denken 
dat er alleen in het buitenland met kleine 
bootjes wordt gevist. Maar in Nederland 
gebeurt dat ook.”

Als kind wilde hij al visser worden. 
“Ik vond alles aan vissen mooi. In 1980 ben ik 
begonnen als visser op een spanvisser op 
kabeljauw en visten we met staandwant op de 
wrakken op de kabeljauw. De zee zat toen vol 
kabeljauw. Dat waren nog eens tijden. Ook heb 
ik een aantal jaren op garnalen gevist en op de 
boomkorkotter gevaren.”

Lage bedrijfskosten
“Ik doe alles zelf. Ik ben altijd maar bezig. Als ik 
niet vis, ben ik netten aan het maken. Door 
alles zelf te maken, houd ik de bedrijfskosten 
laag. Het is heerlijk om in de natuur te zijn. 
Vissen is mijn hobby en mijn werk. Ik heb van 
mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ik heb 

ik er altijd goed mijn brood mee verdiend”, legt 
de visser uit. “Buitenstaanders denken soms 
dat vissers met kleine bootjes stropers zijn. 
Dat is natuurlijk pertinent niet waar. Ook ik heb 
quota moeten kopen en moet mij aan de regels 
houden. Mijn vangstgebied ligt rondom de 
pieren van IJmuiden.”

Ons klimaat verandert. Je hebt nu meer wind 
dan vroeger. Hoe kleiner je bootje is, hoe meer 
last je van de wind hebt. De verandering van 
het klimaat heeft invloed op de visstand in de 
Noordzee. Ik zie ook steeds meer nieuwe 
vissoorten komen.”

Griet
“Twintig jaar geleden ving ik nooit een 
zeebaars. Tegenwoordig vis ik notabene in de 
herfst zelfs gericht op zeebaars. In de winter 
vis ik op schar. Als ik in de winter op de schar 
vis, hoop ik er ook nog kabeljauw bij te 
vangen. In de lente ga ik voor de griet. Dat is 
een ondergewaardeerde vissoort. Als je het bij 
de Nederlandse consument over griet hebt, 

zit hij je glazig aan te kijken. Onbegrijpelijk. 
In de zomer vis ik specifiek op tong.”

Noordzeevis
“Of ik zelf graag vis eet? Ik lust alles wat uit de 
Noordzee komt. Gewoon op zijn Hollands 
klaargemaakt. Ik bak ze met peper en zout in 
de slaolie. Ik vind trouwens dat wij in Neder-
land veel te veel gekweekte vis eten. De 
consumenten moeten meer Noordzeevis gaan 
eten. En dan vooral de ondergewaardeerde 
soorten, zoals schar, wijting en steenbolk.”

Boomkor is gunstig
Van Zonderen is goed te spreken over de 
collegialiteit onder de staandwantvissers. 
“Wij gebruiken een handige app. Als ik mijn 
staandwant heb uitgezet, voer ik de coördinaten 
daarvan in op die app. Collega-vissers die 
netten slepen, houden daar keurig rekening 
mee. Het is zelfs gunstig als anderen vlakbij 
jouw staandwant met de boomkor vissen. Hun 
wekkers jagen de vis in ons staandwant.”

Mallorca
“Met de vakantie ga ik altijd naar Mallorca.  
Het eerste wat ik op Mallorca doe, is naar een 
vissershaven gaan. De vangst van de dag kun je 
daar rechtstreeks van de boot kopen.” •

‘Twintig jaar geleden ving ik 
nooit een zeebaars’

Met zijn kleine IJM43 vist Van Zonderen rondom de pieren van IJmuiden. Erachter ligt de dekschuit aan de kade.
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Ter overname: mooie visspeciaalzaak 
gelegen op A-locatie van Soest.
In de directe omgeving zijn tal van sterke 
medewinkeliers gevestigd o.a. Albert Heijn 
Zeeman, Lidl en een bakker. De gehele 
inventaris verkeert in goede staat van 
onderhoud.
Zeer geschikt voor creatieve en 
enthousiaste handen. Vriendelijke 
overnameprijs.

Ter Overname: visspeciaalzaak gelegen in 
het mooie 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 en kaasspeciaalzaak. Pand is huur € 
2.700,-- per maand, excl. BTW.
Bel ons voor het maken van een afspraak.

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

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

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

Bel gerust voor een GRATIS informatief gesprek. Wij hebben serieuze 
gegadigden in portefeuille.

Voor meer informatie kunt u vragen naar Peter Wortman. Tel. 033-4323552 
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Beedigd Makelaar OG en  
gecertificeerd Taxateur
Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden
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www.3wmakelaars.nl
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Voor een goed advies
En een degelijke kwaliteit
Met een gezellige sfeer
Anders dan anderen

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

COMPLETE KWALITEITS WINKELINTERIEURS

Nijverheidstraat14 - 1135 GE Edam
Telefoon: 0299 364735 - Fax: 0299 364515
Voor meer informatie zie: www.vema-bv.nl
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Het is over met de investeringsangst in de Nederlandse visserij. Ondanks actuele bedreigingen wordt 

de ene na de andere order voor nieuwbouw geplaatst. Ook lagen tal van schepen al ter dok voor 

ingrijpende refits. Het Masterplan Duurzame Visserij leeft intussen voort in twee nieuwe MDV-type 

schepen. Het is transitietijd in de visserij. 

Tekst en beeld: Michel Verschoor

Investeringsgolf in visserijvloot nu er weer vet op de botten zit

Volop nieuwbouw in de 
kottervisserij

De MDV1 Immanuel was Schip van het Jaar in 2016. Nu wordt gebouwd aan de opvolgers.

SCHEEPSBOUW
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Nederland telde in 2017 op de kop af 594 
vissersschepen. Aan vis, schaal- en schelp-
dieren werd in dat jaar een gezamenlijk omzet 
van 75 miljoen euro gevangen door acht 
diepvriestrawlers en 286 grote en kleine 
kotters die vissen op de Noordzee, de 
Waddenzee en in het Kanaal. Verder waren 
er 52 mosselschepen, 17 oestervissers en 231 
vaartuigen die actief zijn in de kleinschalige 
zeevisserij. 
Vooral de kottervisserij profiteert sinds medio 
2012 van prima visbestanden, en met name 
de laatste jaren ook van de gedaalde brand-
stofprijzen. Pulskorvissers zijn daarin het 
gelukkigst vanwege een dubbele winstfactor. 
Hun energiezuinige visserijmethode zorgt voor 
een lager brandstofgebruik – tot ongeveer  
46 procent ten opzichte van de traditionele 
boomkorvisserij – wat bijdraagt aan betere 
nettoresultaten. 
Nu er bij de familiebedrijven in de visserij 
weer wat vet op de botten zit, is er visserijbreed 
een ware hausse van nieuwbouw en refits 
gaande. Met eigen vermogen en met steun van 
banken die weer vertrouwen hebben in de 
visserijsector. Sinds begin dit jaar staan zes 
nieuwe garnalenkotters, twee MDV-schepen, 
drie flyshooters, twee boomkorschepen en een 
twinrigger op stapel.

Verouderde vloot
De orderhausse is geen overbodige luxe. 
Slechts 3,5 procent van het aantal kotters was 
in 2017 jonger dan tien jaar. De leeftijdsopbouw 
van de kotters per haven verschilt fors. De 
kotters uit Harlingen en Lauwersoog zijn 
gemiddeld het oudst, respectievelijk 69 en 59 
jaar. Dit zijn nagenoeg alleen garnalenkotters 
met een motorvermogen tot maximaal 300 pk. 
De vissersplaats Goedereede en het eiland 
Texel hebben de jongste vloot van Nederland, 
met een gemiddelde leeftijd van 23 en 22 jaar. 
Dat zijn voornamelijk platviskotters met 
motorvermogens tussen 1.500 en 2.000 pk. De 
gemiddelde leeftijd van de gehele kottervloot 
(286 kotters in 2017) komt uit op 34 jaar.

Nieuwe vriestrawler
Vanaf 2005 werd er lange tijd nauwelijks 
geïnvesteerd in vernieuwing van de vloot. 
Slechts een tiental schepen kwam nieuw in 
de vaart. De opgaande lijn in nettoresultaten 
in de kottervisserij zorgt er nu voor dat 
meerdere visserijondernemers opdracht 
geven voor de bouw van nieuwe kotters. Ook 
enkele internationale pelagische visserijbe-
drijven plaatsten orders. Zo rolde in het 

Poolse Gdansk deze maand het casco van een 
nieuwe vriestrawler van Cornelis Vrolijk het 
water in. Ook lagen tal van schepen al ter dok 
voor ingrijpende refits.

Duurzaamheid
Duidelijk is inmiddels ook dat ondernemers in 
de Noordzeekottervisserij niet kiezen voor 
‘business as usual’. Onder aanvoering van het 
Masterplan Duurzame Visserij (MDV) met 
vlaggenschip MDV-1 Immanuel staan vissers 
open voor vernieuwing, brandstofbesparing en 
duurzaamheid. Hoewel eigenaren huiverig zijn 
om de invloed ronduit toe te geven, zijn zij 
schatplichtig aan de noviteiten van het schip 
dat in 2016 werd verkozen tot Schip van het 
Jaar. “Zo zijn Franse vissersschepen uit 
Boulogne en ook de nieuwe twinrigger UK24 
‘Zuiderkruis’ in grote lijnen technisch verge-
lijkbaar met de MDV 1”, zegt Hendrik Kramer, 
de ene helft van visserijbedrijf Kramer & 

Romkes, dat als eigenaar de MDV 1 al drie jaar 
in de vaart heeft. Ook de UK 105 Spes Nova van 
de Ekofish Group koos voor vergelijkbare 
vernieuwende vormgeving en aanstuwing met 
als uitgangspunt de brandstof besparende 
factoren in de MDV-lijn. 

Stilte aan boord
Wat beviel Hendrik Kramer in de afgelopen 
periode het beste? “Dat was toch vooral de rust 
en stilte aan boord, een gevolg van de diesel-
elektrische aansturing”, antwoordt hij. “De stilte 
en het comfort aan boord zijn zaken die ook 
gasten aan boord vrij snel benoemen.” Natuur-
lijk zijn er tal van andere grote voordelen. Op 
de recente visserijbeurs op Urk werden die 
samengevat door Jaap Luchies, visserijexpert 
bij Flynth Adviseurs & Accountants. “Een casco/
romp met 20 procent minder massa en 30 
procent minder weerstand, via de voorstuwing 
en het E-management, en uiteraard het 



SCHEEPSBOUW
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Vissen met de MDV1 levert een flinke brandstofbesparing op.

‘Een tweede MDV schip aanschaffen 
voelt niet als een sprong in het diepe’

verminderde gasolieverbruik met nog geen 
8.000 liter per visweek staan hierbij voorop”, 
aldus Luchies.
De ervaringen worden meegenomen bij de 
bouw van de opvolgers MDV 2 en de UK225 
(MDV 3), waarvoor Kramer & Romkes en de 
Firma Van Slooten opdrachten hebben 
geplaatst. Voor de UK225 werd in september 
de kiel gelegd. Padmos, partner van Hoek-
man Shipbuilding, dat de MDV 1 bouwde, 

gaat de opvolgers bouwen bij CSR in 
Rotterdam. Hendrik Kramer zegt ondanks de 
bedreigingen in de visserij vol goede moed 
naar de toekomst te kijken. “Dat is ook een 
inkoppertje”, zegt hij op basis van een positief 
resultaat over 2017 van bijna 350.000 euro bij 
een omzet van 1.750.000 euro. “Dit concept 
bewijst zich al drie jaar op rij en verdient dus 
navolging. Als we ons door de politieke 

beslommeringen in Brussel en Den Haag 
zouden moeten laten leiden, komen we 
nergens. Bij de pakken neerzitten heeft geen 
zin. Wij zijn destijds bij een doomscenario in 
de visserij in het MDV-avontuur gestapt.  
De MDV1 heeft zichzelf bewezen en een 
tweede schip aanschaffen voelt dan ook niet 
als een sprong in het diepe. We gaan er voor.”
Kramer noemt de lessen van de MDV nuttig 
voor de hele sector. “Je ziet dat er een andere 

kijk op het visserijbedrijf is gekomen. Met de 
MDV1 hebben we laten zien dat het echt 
anders kan. Dit project was nodig.” Belangstel-
ling uit het buitenland is er ook volop. Franse 
reders bestellen schepen in Nederland. “En aan 
boord hebben wij de ene na de andere delega-
tie uit Denemarken, Canada, België en tal van 
andere landen. De outreach is enorm.”
De onzekere ontwikkelingen rondom Brexit, de 

aanleg van windmolenparken en de aanland-
plicht lijken vooralsnog geen invloed te hebben 
op de voorgenomen innovaties en investerin-
gen in de sector. Ondanks actuele bedreigingen, 
zoals het intrekken van pulsvergunning, is de 
vernieuwingsdrang niet te stuiten.

Pieke Molenaar van Wageningen Marine 
Research liet dit voorjaar bij de presentatie van 
de sectorstudie ‘Visserij in Cijfers’ zijn gedach-
ten al de vrije loop. Zijn visionaire ideeën 
spreken tot de verbeelding. Zoals vis die op 
futuristische wijze via onderwaterstofzuigers 
levend aan boord komt, daar in leven wordt 
gehouden, levend wordt aangevoerd en waarbij 
ongewenste bijvangst ongeschonden terug in 
zee gaat.
In de wandelgangen wordt intussen zelfs al 
gefluisterd over een afgeleide van puls: wat te 
denken van ‘puls’ die niet met elektriciteit maar 
met luchtdruk werkt? Wat blijft hangen bij deze 
innovatieplannen is dat de in visserij actieve 
scheepsbouwsector voorlopig niet om orders 
verlegen zal zitten. Iedere vernieuwing vraagt 
om ombouw of nieuwbouw. Wat vissers ook 
boven het hoofd hangt; de kottersector lijkt niet 
voor een gat te vangen. •
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Voor romige kreeftensoep
Saus voor Lobster
Voor romige kreeftensoep
Saus voor Lobster
Van kostprijs e 1,98 per beker naar verkoopprijs e 4,25. 
Zo snel maakt u marge met romige kreeftensoep met rivier-
kreeftjes. Basis is de nieuwe Smedes Saus voor Lobster met 
een rijke schaal- en schelpdierensmaak. De roodbruine kleur 
geeft een mooie tekening in uw gerechten.  Probeer het eens 
en ontdek de vele mogelijkheden van deze heerlijke saus. 
Recept: www.margemaker.nl.

Nieuw!

Wanneer mogen we voor u aan de slag?
SMITTO

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

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

In een karakteristiek hoekpand op de Twijnstraat in Utrecht vind je Visjes, de prachtige 
viswinkel van Ron Kievits. De zaak is fris, heel open, hip en nodigt absoluut uit een visje 
te kopen of lekker daar ter plekke te verorberen. Je vindt er duurzaam gevangen verse vis, 
heerlijke huisgemaakte gerechten en een smakelijk gefrituurd visje, gebakken in een 
Smitto Pesci. Zeker de moeite waard eens een visje te gaan proeven! 

Wanneer mogen we voor u aan de slag?

Met een Smitto oven zit u gebakken! 

Ook interesse? Neem gerust contact op met onze verkoopadviseur 
Harry Braams op telefoonnummer 06-53571801.
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SVO biedt meer dan 25 verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van food. Niet alleen 

voor vis, maar ook voor vlees, kaas, brood en de supermarkt. En voor wie niet kan of wil kiezen de 

algemene foodopleiding Generation Food. In de komende periode zijn er weer open dagen en 

meeloopdagen.

Tekst: Eva van Rijn - Beeld: Vismagazine

Voorlichting over vakopleidingen bij SVO

Open dag helpt bij keuze

Er is volop keuze: Verkoopmedewerker 
vis of Visspecialist, maar ook de 
Vakopleiding vis. Verder zijn opleidin-
gen bij gekomen met een bredere 
opzet. Generation Food is bedoeld 
voor vmbo’ers die zich willen ontwik-
kelen tot ondernemer of leidingge-
vende in de food- 
branche. Ook zijn er studierichtin-
gen en trainingen om in de 
foodindustrie of versbranche te 
gaan werken. Er zijn opleidings-
locaties in het hele land. •

Regio Groningen (Groningen)
Open dag Groningen
Vrijdag	25	januari	16.00-19.00	uur
Zaterdag	26	januari	10.00-14.00	uur
SVO,	Boumaboulevard	113

Regio Overijssel (Zwolle):
Open dag Zwolle
Vrijdag	25	januari	16.00-19.00	uur
Zaterdag	26	januari	10.00-14.00	uur
SVO,	Spui	2

Meeloopweek Zwolle: Generation Food
Maandag	21	t/m	donderdag	24	januari	
SVO,	Spui	2

Regio Utrecht (Houten)
Open dag Houten
Woensdag	23	januari	16.00-20.00	uur
SVO,	Sleepboot	2	

Meeloopweek Generation Food
Maandag	21	t/m	donderdag	24	januari
SVO,	Sleepboot	2

Regio Noord-Holland  
(Heerhugowaard)
Open dag Heerhugowaard
Dinsdag	22	januari	16:00-20:00	uur
SVO,	W.M.	Dudokweg	78	

Meeloopweek: Generation Food
Maandag	21	januari	t/m	donderdag	 
24	januari
SVO,	W.M.	Dudokweg	78

Regio Zuid-Holland (Rijswijk)
Open dag Rijswijk
Woensdag	12	december	18:00-20:00	uur
Vrijdag	25	januari	16.00-19.00	uur
Zaterdag	26	januari	10.00-14.00	uur
SVO,	Diepenhorstlaan	3

Meeloopweek Rijswijk: Generation Food
Maandag	21	januari	t/m	donderdag	24	januari
SVO,	Diepenhorstlaan	3

Regio Noord-Brabant (Best)
Open dag Best
Vrijdag	25	januari	16.00-19.00	uur
Zaterdag	26	januari	10.00-14.00	uur	
SVO,	De	Dieze	28	

Meeloopweek Best: Generation Food
Maandag	21	januari	t/m	donderdag	24	januari
SVO,	De	Dieze	28



 | DECEMBER 201838

Langzaam maar zeker maakt Open Blue Cobia z’n intocht in Nederland, vooral via het hogere 

segment van de horeca. Dit najaar gingen bijvoorbeeld vijftig deelnemers van een kookworkshop 

ermee aan de slag, onder leiding van culinarist Ruud Jansen.

Tekst en beeld: Xandra Veltman

Open Blue Cobia verovert plekje op Nederlandse markt

Koken met cobia

“Open Blue Cobia is een indrukwekkend, 
groot en duurzaam project dat de 
aandacht verdient. Door mensen met de 
vis te laten werken en er een aantal 
verschillende gerechten mee te maken, 
geef ik het een kans om bekender te 
worden.” Aldus Ruud Jansen.
Ontwikkelaar van maatwerkapplicaties 
en IT-dienstverlener Flusso BV vindt 
het belangrijk dat medewerkers en 
klanten elkaar af en toe in ontspannen 
sfeer ontmoeten. Dat gebeurt met een 
kookworkshop annex relatiediner, 
altijd met een bijzonder accent. Dit 
jaar koos culinarist Ruud Jansen voor 
een workshop met de relatief 
onbekende kweekvis cobia. Koen 
Pijpers, logistiek manager voor 
Open Blue Europa, vertelt bij deze 
gelegenheid kort over het ontstaan 
en de redenen van de innovatieve 
kweekwijze van cobia. Tijdens de 
kookworkshop beantwoordt hij 
nog vele vragen. “Italië en 
Duitsland zijn momenteel de 
grootste Europese afnemers. Ik 
ben blij met deze belangstelling 
in Nederland.” 

Structuur
Ruud Jansen vertelt de deelne-
mers over de structuur van cobia 
en hoe je hem moet schoonma-
ken. Cobia heeft een dikke, taaie 
huid. Een deel van de vis wordt 
straks op de huid gebakken en 
Jansen adviseert om de vis eerst 

allerlei rauwe gerechten. Maar ook gegaard 
blijft hij heel stevig, vertelt Koen Pijpers. 
“Zelfs blokjes van een vierkante centimeter 
vallen na het bakken niet uit elkaar.” Deze 
avond eet men cobia rauw, gebakken en 
gerookt. Daags voor de workshop heeft Ruud 
Jansen loins zes uur gemarineerd in zout, wat 
suiker en saffraan. In de Big Green Egg zijn ze 

te ontschubben en dan te fileren. Cobia heeft 
een stevige vleesstructuur en sterke graten. 
De lange filets worden aan stukjes gesneden 
om in de Big Green Egg te bakken. Het vlees 
van de torro, de buikwand, heeft het hoogste 
vetgehalte en daarvan worden kleine stukjes 
gesneden voor een rauwe verwerking in 
tartaartjes. De vis leent zich uitstekend voor 

Culinarist Ruud Jansen (l) en Koen Pijpers van Open Blue Cobia verzorgen een workshop met cobia.
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CULINAIR

zojuist een half uur op 60 ºC gerookt. 
In dunne plakjes gesneden komt de gerookte 
cobia op mooie borden, samen met de rauwe 
tartaartjes en de gebakken mootjes. Alles 
aangevuld met couscous, bietencrème, gepofte 
gele biet en andere groenten, kruiden, wat 
smaakmakende dressings en geroosterde 
nootjes. 
De verschillende bereidingen demonstreren de 
vele mogelijkheden die de vis biedt, het verhaal 
erachter maakt consumenten bewust van de 
noodzaak van kweek van schone vis. •

Het eindresultaat van de workshop.

Ontschubben.

Fileren.Ontgraten.

Bakken. Roken. Rauwe tartaar.

Portioneren.

Uitproberen?
Cobia	is	verkrijgbaar	via	het	Duitse	‘Frische	
Paradies’.	Qua	prijs	ligt	de	vis	net	onder	het	niveau	
van	tonijn.	 
Voor	meer	informatie	zie	www.openblue.com.	



Koopmansgoed 1      3771 MJ      Barneveld    0342-417559     www.bkmt.nl 

Zelfrijder Foodtruck demo-model z.g.a.n. geschikt voor vis/friet/snacks/hamburgers 

 
Vraagprijs € 69.500,- of € 19.500,- aanbetaling/inruil en maandelijks € 760,- o.b.v. 60 maanden met een slottermijn van € 15.000,-  

 
Uit voorraad leverbaar. Aanpassingen in overleg mogelijk.  

GOUDA-GRONINGEN-TILBURG



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

Te vaak ziek gemeld

Werknemers kunnen werkgevers veel kopzorgen bezorgen als het gaat over (overmatige) ziekmeldingen. Wanneer zijn 

ziekmeldingen terecht en wanneer maken werknemers misbruik van de situatie? 

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Limburg zich over een 
dergelijke kwestie gebogen. In die zaak betrof het een werkneem-
ster die vanaf februari 2015 in dienst was bij werkgever. Wegens 
energetische klachten is de werkneemster gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt verklaard en werkte zij drie dagen per week gedurende 
vier uur per dag. De eerste twee jaar verliepen zonder problemen. 

Februari - juni
Op 7 februari 2017 meldt de werkneemster zich plotseling ziek.  
De bedrijfsarts oordeelt een week later dat zij haar werk weer kan 
hervatten. Werkneemster is het daar niet mee eens en verschijnt 
de rest van de week niet op haar werk. Nadat de werkgever dreigt 
met het stopzetten van het loon, komt de werkneemster weer  
werken. Op 6 juni 2017 meldt zij zich weer ziek. Nog dezelfde dag 
wordt ze opgeroepen om bij de bedrijfsarts te verschijnen die haar 
weer arbeidsgeschikt verklaart. Opnieuw weigert de werkneemster 
om weer te komen werken en blijft de rest van de week weg. 

Juli
In juli 2017 probeert de werkneemster zich opnieuw ziek te mel-
den. Dezelfde dag nog oordeelt de bedrijfsarts dat zij weer kan 
werken waarna de werkneemster dezelfde dag weer komt werken. 
De volgende dag meldt zij zich echter weer ziek waarna de werk-
gever deze ziekmelding niet accepteert en zij weer komt werken. 
Op 11 juli 2017 herhaalt de ziekmeldingscyclus en het bedrijfsarts-
bezoek zich en voert de werkgever een loonstop in. Op een gesprek 
met de P&O-adviseur en manager verschijnt de werkneemster 
vervolgens zonder afmelding niet. 
Eind juli 2017 wordt de werkneemster een aantal dagen opgeno-

men in het ziekenhuis en is zij – geoorloofd – ziek. Op 1 augustus 
2017 oordeelt de bedrijfsarts dat zij weer aan het werk kan,  
hetgeen de werkneemster wéér weigert en waarna er opnieuw een 
loonstop wordt ingevoerd. De werkgever geeft bij de werkneemster 
dan ook aan dat een dergelijk gedrag tot een ontslag zal leiden.  
Helaas zonder resultaat. 

Oktober
In oktober heeft de werkneemster een gesprek met de werkgever 
waarin zij aangeeft dat de afstand naar het werk (12 kilometer) 
wegens haar energetische klachten lichamelijk teveel voor haar is 
en dat zij zich daarom steeds ziek meldt. Zij heeft daarom bij het 
UWV een deskundigenoordeel aangevraagd waaruit uiteindelijk 
blijkt dat zij wel degelijk naar het werk zou kunnen reizen.  
Werkneemster blijft weigeren om haar werk te hervatten waarna 
de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient 
ter beëindiging van het dienstverband van de werkneemster.

Grenzen overschreden
De kantonrechter oordeelt uiteindelijk dat de werkneemster der-
mate tekort geschoten is in de nakoming van de arbeidsovereen-
komst dat ontbinding hier op zijn plaats is. Er zijn grenzen, welke 
door de werkgeefster structureel en gedurende lange tijd aanzien-
lijk zijn overschreden zonder dat daarvoor een gegronde medische 
reden aanwezig was en is zij blijven volharden in de werkweige-
ring. Keer op keer wordt de werkneemster opgeroepen bij de 
bedrijfsarts en elke keer blijkt dat zij niet ziek is. Dat dient volgens 
de rechter afgelopen te zijn en de arbeidsovereenkomst wordt 
ontbonden. •



Al deze boeken zijn te koop bij Boek-plus.nl, de online boekhandel van Vakbladen.com die meer dan 70.000 titels binnen 24 uur kan leveren, zonder verzendkosten.

BOEKEN

Boeken
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ISBN: 9789082799903

Prijs: € 24,95 
ISBN: 9789082882803

Prijs: € 29,95
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Zout, vet, zuur, hitte  
Samin Nosrat 
Zout,	vet,	zuur,	hitte	is	meer	een	studieboek	dan	een	kookboek.	Nosrat	legt	uit	hoe	zout	reageert	op	vis,	vlees	en	
groente;	wat	de	invloed	is	van	vet	op	smaken	uit	andere	landen	en	culturen;	hoe	je	hitte	kunt	gebruiken	van	
dehydreren	tot	stomen	en	roosteren,	etc..	Niet	allemaal	nieuw	voor	chefs	of	andere	professionals	in	food	
misschien.	Maar	door	de	wetenschappelijke	benadering	van	Nosrat	bekijk	je	dingen	soms	net	even	met	andere	
ogen.	Het	eerste	deel	van	het	boek	bestaat	uit	ruim	40	pagina’s	uitleg	per	element.	Met	nauwelijks	recepten,	
wel	experimenten	om	je	het	element	beter	te	leren	begrijpen.	Dit	deel	leert	je	vooral	veel	over	de	chemie	van	 
het	element	met	(andere)	voedingsmiddelen.	En	met	elkaar	uiteraard.	In	deel	twee	van	het	boek	volgen	recepten	 
en	adviezen.	Uiteraard	draait	ook	hier	alles	om	de	combinaties	van	de	vier	elementen,	aangevuld	met	krokant	en	
umami	waar	nodig.

L.I.V.E.
Jan van Setten
De	kans	dat	jij	geboren	zou	worden,	was	praktisch	
nul.	De	kans	dat	je	zult	sterven,	is	honderd	procent.	
Grote	vraag	is:	wat	doe	je	in	de	tussentijd?	 
De	boodschap	van	het	nieuwste	boek	van	Jan	van	
Setten,	L.I.V.E.	is	namelijk	deze:	Leven	Is	Verwarrend	
Eenvoudig.	Van	Setten	schreef	L.I.V.E.	vanuit	de	
verwondering	over	de	ontbrekende	schakels	tussen	
‘weten’	en	‘doen’	én	vanuit	de	stellige	overtuiging	
dat	we	het	leven	met	elkaar	veel	te	ingewikkeld	
maken.	De	redelijk	hysterische	bijsluiter	voorin	het	
boek	zet	meteen	de	toon:	“Dit	boek	gaat	je	leven	
niet	veranderen.	Dat	ga	je	zelf	doen.”	
De	auteur	stelt	dat	‘fouten	maken’	voor	de	lezers	
van	zijn	boek	tot	het	verleden	behoort.	Fouten	zijn	
slechts:	manieren	die	niet	werken.	“Hoe	meer	
manieren	je	ontdekt	die	niet	werken,	hoe	dichter	je	
bij	de	manier	komt	die	wél	werkt.”	Hij	adviseert	
ondernemers	en	bedrijven	daarom	‘missers’	te	
vieren.	En	daar	vervolgens	met	elkaar	van	te	leren.

Let’s Make BBQ Great Again
Jeroen Wesselink 
Barbecueën	staat	voor	gezelligheid,	ontspanning	en	
is	de	oervorm	van	eten	klaar	maken.	Dat	is	wat	
barbecueën	zo	fantastisch	maakt.	Er	is	lang	gezocht	
naar	een	BBQ-boek	dat	er	werkelijk	toe	doet	en	leuk	
is	om	te	lezen.	“Let’s	Make	BBQ	Great	Again”	draait	
om	allerlei	redenen	om	je	BBQ	aan	te	steken.	
Met	maar	liefst	twintig	uiteenlopende	momenten	
zoals:	Learning	by	Burning,	Meatless	Monday,	Below	
Zero,	Hide	“N	Grill,	Black	Friday,	Burendag	of	de	
Klassieker	Ajax	-	Feyenoord.	Momenten	die	vele	
nieuwe	recepten	opleverden	om	geweldig	te	eten,	
te	genieten,	te	lachen	en	om	herinneringen	te	
maken.	Het	boek	geeft	een	korte	inleiding	over	
barbecueën	en	daarna	vele	recepten. 
Auteur	Jeroen	Wesselink	(1978)	ontdekte	al	op	
jonge	leeftijd	de	magie	van	eten	bereiden	boven	de	
vlammen,	zoals	knakworstjes	op	een	stokje	op	een	
zelfgemaakt	vuurtje	in	de	zandbak.

Goed Eten
Michiel Korthals 
Wat	stoppen	we	precies	in	onze	mond?	Is	het	niet	
zo	dat	uitbuiting,	overgewicht,	ondervoeding,	
honger	en	milieuschade	enkele	gevolgen	zijn	van	
onze	wijze	van	consumeren?	Dit	zou	toch	anders	
moeten	kunnen?	In	Goed	Eten,	Filosofie	van	
voeding	en	landbouw	behandelt	Michiel	Korthals	
deze	vragen	en	ontwikkelt	hij	een	model	om	de	
kloof	tussen	productie	en	consumptie	te	
overbruggen.	Directe	verbindingen	tussen	
voedsel	en	het	dagelijks	leven,	de	voorkeur	voor	
regionale	verbanden	boven	de	wereldmarkt,	
bevordering	van	voedselvaardigheden	en	een	
eerlijkere	verdeling	van	aandacht	voor	
voedingsstijlen	staan	daarin	centraal.	Het	boek	
draait	om	de	vraag	welke	rol	consumenten,	
overheden	en	marktpartijen	kunnen	spelen	in	
de	productie	van	smaakvoller	en	ethisch	
verantwoord	voedsel.	De	auteur,	filosoof,	
emeritus	hoogleraar	Wageningen/VU,	gaat	in	
dit	overzichtswerk	in	op	de	filosofische	en	
vooral	ethische	problemen	rond	voedsel	en	
landbouw.
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Net zoals de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) wil de Versplat-

form Academie het ondernemerschap binnen de visbranche stimuleren en een 

‘boost’ geven. Door het zogeheten ‘groeiprogramma’ aan te bieden helpen zij 

u het nóg beter te doen, zijn zij uw sparringpartner en dagen zij u uit in uw 

ondernemerschap.

Tekst: Sjaak Vriens - Beeld: VNV

Een boost voor uw 
ondernemerschap

Alle sessies tijdens het programma zijn 
op de praktijk gericht, zodat u er meteen 
iets aan heeft en er mee aan de slag kunt. 
Geen uitgebreide lesboeken, maar 
stimulerende, leuke en interactieve 
sessies en opdrachten.  
Zo wordt u geholpen om de uitdagingen 
van het ondernemerschap het hoofd te 
bieden.
Het programma is onderverdeeld in drie 
thema’s, verdeeld over twaalf sessies 
(dagdelen). Elk thema wordt afgesloten 
met een inspiratiesessie; een dagdeel op 
een inspirerende locatie.

Thema 1: U als ondernemer
In het eerste thema staat u als 
ondernemer centraal. U krijgt inzicht 
in uw eigen profiel; wie u bent als 
persoon. Bewustwording van uw 
sterke punten, maar ook uw zwakke 

in uw klantprocessen, 
ziet u waar u invloed 
op kunt hebben en 
hoe u het proces kunt 
verbeteren. Door deze 
bewustwording van 
hoe uw klanten uw 
winkel zien en dit te 
delen met uw medewerkers, kunt u de klant-
tevredenheid naar een hoger niveau tillen. 
Bouwen aan uw klantrelatie, het creëren van 
loyaliteit en meerverkoop & een 9+ klant- 
ervaring komen in dit thema aan bod.

Digitaal naslagwerk
‘Ik wil graag deelnemen aan de Academie, maar 
wat betekent dit voor mij?’
Als versondernemer heeft u niet veel tijd over, 
daarom wordt er zoveel mogelijk in de sessies 
zelf behandeld en toegepast. Na elke sessie 
ontvangt u een digitaal naslagwerk. Een kleine 
investering van uw tijd, buiten de bijeenkomsten 
om, is wel nodig. Dat komt neer op gemiddeld 
één uur per twee weken in de vorm van een 
opdracht of analyse van een situatie binnen het 
eigen bedrijf. Hierdoor wordt het geleerde direct 
in de praktijk toepasbaar en bovendien leert u in 
de sessie daarna weer van elkaars ervaringen.

Wilt u uitgedaagd worden en geeft u uw 
ondernemerschap een boost?
Kom dan in een andere setting en onder 
begeleiding van professionele en gekwalificeer-
de coaches, nadenken over uw organisatie. 
Buiten alle dagelijkse beslommeringen om en 
samen met andere versondernemers.

Kijk op www.visspecialisten.nl/groeiprogramma 
voor meer informatie of schrijf u direct in. •

punten zullen u duidelijk maken waar u staat 
ten aanzien van uw teamleden en organisatie. 
Hierdoor weet u ook waar u als ondernemer 
meer aandacht aan moet besteden. De ervarin-
gen en inzichten van de andere deelnemers 
zullen u daarbij meer vertrouwen geven in uw 
eigen kunnen.

Thema 2: Uw medewerkers
Het tweede thema zoomt in op uw medewerkers. 
Waar zit bijvoorbeeld het talent in uw organisa-
tie en hoe kunt u het beste uit uw medewerkers 
halen? Tijdens dit thema krijgt u de handvatten 
om met passie leiding te geven: hoe u anders 
met uw leidinggeven en team kunt omgaan, 
passend bij deze tijd.

Thema 3: Uw klanten
Tijdens het derde thema staan uw klanten 
centraal. Wat ervaren uw klanten? Hoe gaan zij 
nóg blijer de winkel uit? Door inzicht te krijgen 



Vis Van de 
maand

Januari Inktvis Februari Kabeljauw

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1   1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31 

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
5      1 2 3 
6 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 12 13  14 15 16 17 
8 18 19 20 21 22 23 24 
9 25 26 27 28  

maart Makreel april Mul

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
9      1 2 3 
10 4 5 6 7 8 9 10 
11 11 12 13 14 15 16 17 
12 18 19 20 21 22 23 24 
13 25 26 27 28 29 30 31

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7 
15 8 9 10 11 12 13 14 
16 15 16 17 18 19 20 21 
17 22 23 24 25 26 27 28 
18 29 30  

mei Rog Juni Haring

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18    1 2 3 4 5 
19 6 7 8 9 10 11 12 
20 13 14 15 16 17 18 19 
21 20 21 22 23 24 25 26 
22 27 28 29 30 31 

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22       1 2 
23 3 4 5 6 7 8 9 
24 10 11 12 13 14 15 16 
25 17 18 19 20 21 22 23 
26 24 25 26 27 28 29 30

Juli ‘Fruits de mer’ augustus Griet 

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27  1 2 3 4 5 6 7 
28 8 9 10 11 12 13 14 
29 15 16 17 18 19 20 21 
30 22 23 24 25 26 27 28 
31 29 30 31 

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31     1 2 3 4 
32 5 6 7 8 9 10 11 
33 12 13 14 15 16 17 18 
34 19 20 21 22 23 24 25 
35 26 27 28 29 30 31 

september Schol OktOber Hollandse garnalen

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35        1 
36 2 3 4 5 6 7 8 
37 9 10 11 12 13 14 15 
38 16 17 18 19 20 21 22 
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30  

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40   1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 

nOVember Wijting december Tong

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44      1 2 3 
45 4 5 6 7 8 9 10 
46 11 12 13  14 15 16 17 
47 18 19 20 21 22 23 24 
48 25 26 27 28 29 30

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48        1 
49 2 3 4 5 6 7 8 
50 9 10 11 12 13 14 15 
51 16 17 18 19 20 21 22 
52 23 24 25 26 27 28 29 
1 30 31 

elke maand ander lekkers uit Onze nOOrdzee Op het bOrd!

Facebook.com/visrecepten
Twitter.com/visrecepten

Youtube.com/NederlandsVisbureau

flickr.com/beeldbank_visbureau
www.visrecepten.nl
www.visbureau.nl

Voor meer info en content over de Vissen van de Maand:

Nederlands Visbureau
Visafslagweg 1 | 2583 DM Den Haag | 088 336 96 55

info@visbureau.nl | www.visbureau.nl

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

Nederlands visbureau

SVO VAKOPLEIDING FOOD
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START HARINGSEIZOEN 2019
De haringgroothandelaren hebben de 
startdatum waarop de Hollandse Nieuwe, 
vangst 2019, weer overal mag worden 
verkocht, vastgesteld op woensdag 12 juni 
2019! Daags ervoor wordt het persevene-
ment ‘de veiling van het eerste vaatje 
Hollandse Nieuwe’ opnieuw georganiseerd 
door het Nederlands Visbureau, op basis 
waarvan in de media de officiële startdatum 
wordt ingeluid. Bij alle handelaren in 
Nederland wordt uitdrukkelijk aangedrongen om deze start van het seizoen te respec-
teren en te koesteren. Immers, met elkaar kan deze jarenlange traditie in stand worden 
gehouden, waar al menige kopieerpoging van is afgeleid. •

VIS VAN DE 
MAAND
Het	jaar	2019	start	met	
een	ogenschijnlijk	
buitenbeentje	op	de	
jaarkalender:	het	
weekdier	pijlinktvis.
Terwijl	al	jarenlang	de	
focus	van	de	Neder-
landse	vissersvloot	is	
gericht	op	de	
doelsoorten	tong,	

schol,	Hollandse	garnalen	en	natuurlijk	tal	van	andere	vissoorten,	heeft	de	
pijlinktvis	een	duidelijke	plaats	veroverd.	Inmiddels	is	het	een	van	de	
belangrijke	soorten	op	de	Nederlandse	afslagen.	Was	deze	jaren	terug	
nog	vooral	bekend	door	een	bezoek	naar	Zuid-Europa,	vandaag	de	dag	
zwemt	deze	inktvissoort	in	grote	hoeveelheden	in	de	Noordzee	en	wordt	
veel	gevangen	door	de	zogenoemde	flyshootvisserij.	 
Het	merendeel	wordt	echter	direct	geëxporteerd	naar	Zuid-Europa,	
waar	de	mensen	er	wel	raad	mee	weten.	Reden	genoeg	om	eens	extra	
promotie	te	verzorgen	voor	dit	streekproduct	richting	Nederlandse	
consumenten. •

NIEUWJAARSBIJEENKOMST VISSECTOR
Het Nederlands Visbureau organiseert wederom een nieuwjaarsbijeenkomst voor al 
‘haar ondernemers’ en relaties. Voor deze bijeenkomst zullen genodigden een 
uitnodiging ontvangen. Ondernemers die via hun brancheorganisatie het Nederlands 
Visbureau mede ondersteunen kunnen de datum alvast in hun agenda noteren: 
dinsdag 8 januari 2019. •

VISCULINAIR
Gedurende	het	hele	jaar	vinden	klanten	het	leuk	om	een	attentie	te	
ontvangen.	In	de	decembermaand	mag	een	klein	cadeautje	
natuurlijk	zeker	niet	ontbreken.	Een	mooie	feestelijke	uitgave	van	
Visculinair	magazine	is	van	de	drukpers	gerold.	 
Nog	geen	abonnement?	Bestel	dit	kwartaalmagazine	dan	snel	via	
www.webshop-visbureau.nl	•

Vakopleiding vis: 

80 procent praktijk
Vismedewerkers die meer willen leren over 
vis, maar geen mbo-opleiding willen doen, 
kunnen bij SVO vakopleiding food de 
Vakopleiding vis volgen. SVO komt volgend 
jaar met een compleet nieuwe opzet voor 
deze opleiding. Deze is opgedeeld in negen 
losse modules en de nadruk ligt sterk op de 
praktijk.
De Vakopleiding vis is een brede opleiding, 
waarin onderwerpen als productkennis, 
bereidingstechnieken en vis fileren uitge-
breid aan bod komen. “Maar niet alle 
onderwerpen zijn even belangrijk voor elke 
vismedewerker”, zegt John Willems, trainer/
docent bij SVO. “De markt heeft meer 
behoefte aan korte, gerichte trainingen. 
Daarom delen we de nieuwe Vakopleiding vis 
in negen losse modules, zoals haring snijden 
en plat- en rondvis bewerken. Deelnemers 
kunnen de opleiding volledig volgen, maar 
één losse module volgen kan ook. Het is 
maar net welke kennis en vaardigheden de 
medewerker nodig heeft.”
In de nieuwe opleiding staat de praktijk 
centraal: 80 procent is praktijk, 20 procent 
theorie. “De theorie is vooral huiswerk”, zegt 
John. “In de lessen gaan we wel in op de 
belangrijkste punten uit de theorie, maar 
gaan we vooral met de praktijk aan de slag. 
We gaan vis bereiden, verschillende snijtech-
nieken leren en producten herkennen. De 
deelnemers staan vrijwel de hele les met het 
mes in de hand.” De nadruk ligt ook op het 
goed leren adviseren van klanten. Waar komt 
een product vandaan, hoe moet het bereid 
worden, zijn er alternatieven? John: “Als de 
deelnemers bijvoorbeeld aan de slag gaan 
met een bereidingswijze, vertalen ze dat na 
afloop in een klantadviesgesprek. Met alles 
wat ze leren kunnen ze de volgende dag in 
de zaak aan de slag.”
De nieuwe Vakopleiding vis gaat volgend jaar 
van start. Kijk voor meer informatie op:  
www.svo.nl/vakopleidingvis. •

DIT IS EEN UITGAVE VAN HET  N E D E R L A N D S  V I S B U R E A U  
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Feest met vis!van 'makkelijk en snel' tot 'een stapje verder!'

Inktvis, 
straight from Holland

Tanja Jess
5 VRAGEN AAN:



Johan Nooitgedagt
Voorzitter Vissersbond
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COLUMN

Investeren in duurzame 
IJsselmeervisserij 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet aangenomen 
werd. Tot op dat moment was de Zuiderzee het domein van de vis-
serij en de beroepsvaart. Het aanleggen van de Afsluitdijk en het 
inpolderen van een groot deel van de Zuiderzee moest de voedsel-
voorziening en tegelijkertijd de veiligheid tegen overstromingen 
zeker gaan stellen. Het onlangs uitgekomen boek ‘Polderkoorts’ 
beschrijft deze geschiedenis die zich laat lezen als de Groningse 
gasaffaire in zakformaat. Alle aandacht, creativiteit en investerin-
gen is gericht op de nieuwe ontwikkeling. Het ‘nationale’ belang 
zonder enige consideratie met de bestaande situatie. In de eerst 
plaats die van de van oudsher aanwezige rijke visserijcultuur. 

Vechtend bestaan van vissers
De beroepsvisserij is door de afsluiting en inpoldering gemargi-
naliseerd. De sector vecht voor haar bestaan. Gevolgen hiervan zijn 
veel rechtszaken en hoge maatschappelijk kosten van vergaderen, 
praten, onderzoeken, controle en handhaving. Over de jaren heen 
zijn talloze maatregelen genomen om de sector te saneren die, 
omdat een helder toekomstbeeld ontbrak, geen van allen echt tot 
het duurzame resultaat hebben geleid.

Agenda 2050
Die voormalige Zuiderzee, nu IJsselmeergebied, is inmiddels het 
grootste zoetwatersysteem van West-Europa, een uniek ecosys-
teem waar vele belangrijke functies samenkomen. Denk daarbij 
aan wonen, waterveiligheid, landbouw, visserij, recreatie, energie, 
drinkwater, scheepvaart et cetera. Toekomstige ontwikkelingen als 
klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een  
circulaire economie brengen in de komende decennia veel dyna-
miek in het gebied teweeg. Om hier richting aan te geven is onlangs 
na een interactief proces de Agenda 2050 IJsselmeergebied gereed 
gekomen. Een robuust en toekomstbestendig ecosysteem is zowel 
basisvoorwaarde als uitgangspunt daarbij. 

De agenda IJsselmeergebied 2050 geeft een goed overzicht van de 
gedeelde maatschappelijke ambities en roept op tot het bundelen 
van de krachten. Geconstateerd daarin is echter ook dat de inrich-
ting en het beheer van het gebied voor natuur en visserij nog 
belangrijke gebreken vertoont. Herijking van het beheer van onder 
andere de visserijsector is daarbij een belangrijk onderdeel. 

Natuurkwaliteit
Om de maatschappelijke ambities voor het IJsselmeergebied wat 
betreft de natuurkwaliteit dichterbij te brengen, worden maatrege-
len overwogen of zijn al gerealiseerd met een omvang van mogelijk 
meer dan 1 miljard euro. Denk daarbij aan de investeringen in 
natuurkwaliteit als onderdeel van de versterking van de Houtrib-
dijk en de Markermeerdijken, aan projecten als de Marker Wadden 
en de Vismigratierivier, maar ook aan initiatieven als die van Koop-
manspolder en maatregelen voortkomend uit de Kader Richtlijn 
Water, de aanwijzing van het IJsselmeer als Natura 2000 gebied en 
het Programma Natuurambitie Grote Wateren 2050. 

Randvoorwaarden
Het is duidelijk dat een ontwikkeling richting duurzame visserij 
een randvoorwaarde is voor het succes van maatregelen. Dit 
vraagt om een vangstcapaciteit die is afgestemd op de hoeveel-
heid verantwoord te onttrekken vis. Visbestanden moeten passen 
bij de draagkracht van het ecosysteem qua omvang, samenstel-
ling en populatieopbouw. Hiervoor is nodig een vitale sector met 
toekomst perspectief waar bedrijven kunnen investeren in de 
eisen die aan de sector gesteld worden. Waar een wil is, is een 
weg. Laten we met elkaar zorgen dat er in dit jaar, 100 jaar nadat 
de Zuiderzeewet een feit werd, voor de visserij eindelijk een 
gezond toekomstperspectief werkelijkheid wordt. Dus niet 
opnieuw nemen van maatregelen die de sector verder marginali-
seren en die zo ontworpen zijn dat de smalle schouders van de 
vissers de gevolgen maar moeten zien te dragen, maar door daad-
werkelijk in een duurzame toekomst voor hen te investeren. Zoals 
dat op grote schaal ook voor de veiligheid tegen overstromingen 
en de natuurdoelstellingen gebeurt. Onze Minister van LNV 
Carola Schouten en dit Kabinet zouden daarmee pas echt geschie-
denis gaan schrijven en werken aan het boek ‘Polderkoorts 2.0’. 
Patiënt leeft en operatie is geslaagd. •
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Het is nogal een ingreep, je hele zaak op de kop zetten en nieuw inrichten. Je hebt er veel lef en 

creativiteit voor nodig, plus betrouwbare en deskundige ondersteuning. Maar dan worden er ook 

bergen verzet.

Tekst: Xandra Veltman

1. Ben Sanhaji, Fishkings: 

‘We hebben alle ruimte’

Mooie inrichting vergroot 
aantrekkingskracht publiek

“Wil je een leuke zaak bezoeken? 
Ga dan naar Fishkings in Den 
Haag”, zegt Maarten de Boer, 
projectleider bij Climate32. 
Climate32 verbouwde deze 
viswinkel van de gebroeders Ben 
en Abdeslam Sanhaji. De eerste 
heeft verstand van vis, de tweede 
weet alles van bouwen en 
zakendoen. De Boer: “Ik beleefde 
veel plezier aan de directheid, 
het enthousiasme en de inzet 
van de gebroeders plus hun 
binnenhuisarchitecte Femke 

winkelinrichters uit, waaronder Climate32.  
Die kwam er het beste uit. Maarten de Boer kan 
goed luisteren, sparren over de uitvoering, 
dramt niet door en als we hem nodig hebben is 
hij er, ook nu nog. Climate32 heeft geen fouten 
gemaakt en hield zich aan het budget. Er is 
geen geld verspild.”

Twintig nationaliteiten
Bij Fishkings komen soms wel twintig natio-
naliteiten op een dag, toeristen meegeteld. 
Sanhaji vindt het alleen maar gezellig. “Wij zijn 
zeven dagen per week open. In de zomer ga ik 
zelf wel vier weken naar familie in Marokko. 

Pastijn. Het was een inspirerende samen- 
werking.” 
Ben Sanhaji verhuisde als ‘jochie van vijftien’ 
rechtstreeks van het Marokkaanse Rif-gebergte 
naar Scheveningen en ging gelijk werken bij 
een vishandel. “Ik had nog nooit een vis gezien, 
alles heb ik in Nederland moeten leren. Eerst 
zestien jaar bij een baas in Scheveningen, 
daarna zeven jaar in de keuken van een 
verpleeghuis. Achttien jaar geleden begon ik 
voor mezelf. Nu zitten we sinds anderhalf jaar 
in hartje Den Haag. Met 165 vierkante meter 
hebben we alle ruimte. Nadat we een plan 
hadden ontworpen, nodigden we een aantal 
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2. Maarten Post, Vizmarkt:

‘Wij leren klanten meer van vis te genieten’

Maarten Post van Vizmarkt in Haarlem is een 
enthousiaste horecaman die z’n passie voor vis 
heeft omgezet in een mengformule van 
visrestaurant en -winkel. “Wij bieden een 
inspirerende visbeleving. Vizmarkt is meer een 
zaak voor visliefhebbers dan een viswinkel. 
Hier wordt je grijns alleen maar groter als je 
eenmaal binnen bent. Dit is een kleine zaak en 
ons assortiment is weloverwogen. Oorspronke-
lijk wilde ik een leuke vishub, een levendige 
visfoodbar, waar je vis kunt kopen, eten en wat 
kunt drinken. Maar je mag de winkel en je 
horeca niet combineren, omdat je van oudsher 
in een winkel geen alcohol mag schenken. 
Nu is de winkel met een visnet gescheiden van 
mijn restaurant, dat weer precies groot genoeg 
is om te voldoen aan de norm voor horecagele-
genheid. De winkel is eigentijds met hapjes, 
maaltijden, hele en gefileerde vis. Het aanbod 
is niet zo groot, maar de doorvoer is hoog zodat 
we altijd verse vis aanbieden. Voor ons geldt: 
passie, gastvrijheid, kwaliteit en service. Koop 
je hier vis, dan krijg je uniek bereidingsadvies. 
We leren klanten om meer van vis te genieten. 
Dat zit in onze horecagenen en daarvoor weten 
mensen ons te vinden. In het weekend heb ik 
wisselende vis die ik onder de vijf euro per kilo 
kan verkopen, bijvangst zoals schar of wijting, 
altijd weer met leuke recepten. Daarnaast heb 
ik een scala aan blikjes vis, bijpassende wijnen 
en bieren die qua smaak raakvlakken hebben 
met onze producten. In de keuken staat Thijs, 
voormalig chef-kok. Hij maakt heerlijke dingen. 

Het restaurant heeft eveneens een aantrek-
kelijk en betaalbaar aanbod.” 

Scandinavisch fris
En de inrichting? Post wilde wel duizend 
dingen, maar dat paste niet in zijn 100 vier-
kante meter. Dus nam hij architectenbureau 
RGtects in de arm die een prachtig ontwerp 
maakte aan de hand van het bedrijfsplan. Scan-
dinavisch fris en toch gezellig. Koeltechnisch 
Buro Midden Nederland van Koops hielp met 
koeltoonbank en andere nodige apparatuur. 

Post: “Ze hebben mooie spullen, zijn onge-
dwongen en meedenkend. Dat is fijn. Ik had de 
vrije keus. Bovendien zijn ze een klein familie-
bedrijf, net als ik. Ik had hun producten al 
gezien bij SeaBas in Eindhoven, een zaak die 
net zo ‘anders’ is als onze Vizmarkt. Onze 3.75 
meter toonbank, waarvan een derde met ijs en 
verse vis en de rest spelenderwijs wordt 
ingericht, ziet er strak en fris uit. Kortom, we 
doen het op onze manier en het plezier spat er 
vanaf.”
Zie: Vizmarkt.nl en Middennederland.nl •

RONDVRAAG

De meeste vis wordt hier in de zaak gegeten of 
meegenomen. Kibbeling en lekkerbek gaan in 
grote hoeveelheden over de toonbank, altijd 
vers gebakken. Onze gerechten en visschotels 
zijn ook erg gewild. Mijn vrouw kan uitstekend 
koken en maakt vele gerechten waaronder 
Marokkaanse schotels.”
De winkel mag er zijn met twaalf meter 
koeltoonbank, een broodjesmeubel, haring-
meubel, tafels en airconditioning. Regelmatig 
komen andere bedrijven op bezoek om de 
combinatie van techniek en inrichting te 
bewonderen. Sanhaji: “De samenwerking is 
uniek. Zelfs tijdens deze lange hete zomer heb 
ik nooit storing of capaciteitsproblemen gehad. 
Ik kon gerust op vakantie.”
Zie: Fishkings.nl en Climate32.nl •
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3. Harm Brunswyck, ’t Vissershuys:

‘Met deze winkel kan ik tot mijn pensioen verder’
In het Belgische Kortrijk staat een gigantische 
viswinkel: ’t Vissershuys. De winkel is 6 bij 12 
meter, de keuken is 20 meter diep, inclusief 
koeling en diepvries. De ligging is ideaal; in een 
opgewaardeerde buurt met een scala aan 
winkels, aan een grote invalsweg naar Kortrijk. 
Er zijn gratis parkeerplaatsen achter de winkel. 
Het is een pand met geschiedenis, vertelt 
eigenaar Harm Brunswyck. “Van oudsher waren 
het twee gebouwen. In de oorlog zijn veel delen 
van Kortrijk plat gebombardeerd. Ons pand 
werd deels gespaard en nadien weer opge-
bouwd. Er zitten prachtige oude elementen in 
die nu weer goed zichtbaar zijn. Mijn ouders 
hadden een viszaak aan de andere kant van de 
stad en ik rolde er in 1994 als vanzelf in. In 2000 
begon ik hier voor mezelf, eerst in het ene pand. 
Twee jaar geleden breidde ik uit en zijn de twee 

gebouwen samengevoegd. Bij de kassa is het 
plafond zes meter hoog met drie grote lichtkoe-
pels. De keuken is half in het zicht zodat 
klanten kunnen zien wat we doen. We hebben 
vijf meter alleen al voor afhaalproducten. Ik wil 
alleen vis en niets voorverpakt. Wij scheppen 
gerechten uit porseleinen potten. Ik heb 
overwegend niet-schoongemaakte verse vis in 
de toonbank. Wil iemand een pond verse zalm, 
dan snijd ik die ter plekke. In de koude periode 
verkoop ik veel kreeft, oesters en kaviaar. 
Kortom, verse vis, schaal- en schelpdieren, veel 
soorten schotels en gerechten, alles bereid door 
een Belgische en een Thaise chef-kok.”

‘Valse’ muur 
‘t Vissershuys werkt nauw samen met het 
Belgische Wimag. “Ik koos voor hun 

concept. Qua ontwerp zijn we volledig 
overgestapt op een andere inrichting. Het 
resultaat is prachtig én tijdloos. De oude 
muren kwamen tevoorschijn achter een 
‘valse’ muur; het blauwgrijs heeft plaats-
gemaakt voor een houtkleur inrichting met 
zwart als contrast, er staat vijftien meter 
toonbank. Ook is gekozen voor emissiearme 
apparatuur. “De verbouwing liep perfect”, 
straalt Brunswyck. “We waren maar zes 
weken gesloten. Wimag heeft zich aan de 
deadline en de prijs gehouden en hoge 
kwaliteit geleverd. Met deze winkel kan ik 
tot mijn pensioen verder. Behalve als mijn 
kinderen het overnemen, dan kan ik niet 
met pensioen. Dat zie ik aan mijn vader, die 
helpt me nog elke ochtend.” 
Zie: tvissershuys.be en Wimag.be •



RONDVRAAG
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4. Coen van der Maas, Visgilde gebr. de Block:

‘Klanten kunnen zien wat we doen’

De broers Ed en William de Block uit Krimpen 
aan den IJssel behoorden dertig jaar geleden 
tot de eerste Albert Heijn franchisers. Vis nam 
destijds weinig plaats in, vertelt William de 
Block. “Twaalf jaar geleden zijn wij begonnen 
met een eigen viswinkel bij de supermarkt, 
Visgilde gebr. de Block.” Onlangs is de zaak 
opnieuw ingericht door Emondt-KMI. “Een 
daverend succes”, stelt De Block. “Binnen 
enkele weken is de omzet circa een kwart 
geplust. De viszaak en supermarkt versterken 
elkaar en deze nieuwe winkel is uitnodigend. 
Hij oogt modern met een wat klassieke 
houtstructuur vloer met zwart-witte tegels. 
Wie het winkelcentrum binnenloopt, komt als 
eerste langs de grote open pui van de viszaak. 
Het nieuwe terras met zwart witte tafeltjes is 
doorgetrokken naar de winkel. Consumenten 
weten dat de viswinkel bij AH hoort, ook het 
kassasysteem is erbij aangesloten dus iedereen 
kan van de acties profiteren.” 

Visgilde bedrijfsleider Coen van der Maas is er 
mee in zijn nopjes. Hij heeft het assortiment 
bepaald en meegedacht over de indeling.  
“Vis fileren, bakken en andere werkzaamheden 
gebeurden vroeger in een aparte keuken maar 
zijn nu gewoon zichtbaar. Klanten kunnen zien 
wat we doen. In Krimpen zit genoeg geld. 
Daarop anticiperen we met de verse vishoek 
met koeling met verneveling. Daarachter staat 
de kaviaarkoeling met wijn er boven en een 
homarium ernaast. Dat trekt klanten, net als de 
aparte haringhoek bij de toonbank. Want haring 
en kibbeling scoren nog altijd het hoogst, al wil 
ik ook graag groeien met verse vis. Stap-voor-
stap integreren we steeds meer complete 
voorverpakte maaltijden. We hebben ook al 
complete maaltijdlijnen inclusief desserts.”

Hefruiten
Ronald de Kleer van Emondt-KMI is zeker zo 
enthousiast. “Vanaf het begin was het een 

fijne samenwerking. We hebben samen met 
Chantal Sloot van Studio Tal het ontwerp 
getekend en vervolgens de hele zaak inge-
richt, inclusief alle koeltechniek. De winkel 
heeft conform de laatste trends een steamer, 
elektrische frituur en duurzame verlichting. 
De Block kiest doelbewust voor een duur-
zame uitstraling.”

Er is een bijna negen meter lange verhoog-
de toonbank met hefruiten gekomen, een 
deel zelfbediening, niets is aan het toeval 
overgelaten. Voor De Block was het een 
bijzondere ervaring. “Als franchisers zijn 
we gewend dat alles perfect voor ons 
geregeld wordt. Dit was pionieren. Van mij 
krijgt Emondt-KMI alle credits. Ze hebben 
zich in alle opzichten waar gemaakt. Wij 
zijn ongelofelijk trots op onze nieuwe 
winkel.”
Zie: Block.visgilde.nl en Emondt.net •
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Eindejaarstips

Het einde van het jaar nadert. Tijd voor ondernemers om tijdig fiscale maatregelen te treffen, die voordelig kunnen 

uitpakken. In dit artikel staan meerdere tips.

Inspelen op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen
Vanaf 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van de inkomsten-
belasting omlaag. In 2021 zullen er nog maar twee belasting- 
schijven voor de inkomstenbelasting zijn, te weten 37,05% over de 
eerste € 68.507 en 49,5% over het meerdere. Er wordt langzaam 
maar zeker toegewerkt naar een sociale vlaktaks. Daar tegenover 
kunt u vanaf 2020 bepaalde ondernemersaftrekken, MKB-winst-
vrijstelling en TBS vrijstelling en persoonsgebonden aftrek alleen 
nog tegen een lager tarief in aftrek brengen. Voor de aftrekbare 
kosten van de eigen woning is al een aantal jaren een afbouw in de 
aftrek aan de gang. Vanaf 2020 gaat deze afbouw sneller, zodat van-
af 2023 de meeste aftrekposten nog maximaal aftrekbaar zijn tegen 
37,05%. Ook het tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) voor 
de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar en daarna. In 2019 
daalt het tarief in de laagste schijf naar 19% en vervolgens in stap-
pen tot 15% in 2021. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken 
of het mogelijk is om opbrengsten uit te stellen en/of kosten naar 
voren te halen. Het is wellicht interessant om bepaalde aftrek- 
posten zoals planbare zorgkosten en giften nog dit jaar te voldoen.

Afkoop met korting van het pensioen in eigen beheer
Sinds 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer 
op te bouwen. De wetgever biedt naast het bevriezen van het 
bestaande pensioen nog twee andere opties. Beide opties voorzien 
in het fiscaal geruisloos afstempelen van de commerciële waarde 
naar de fiscale waarde. Daarnaast kan er gekozen worden om de 
fiscale waarde om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) of 
dit zonder revisierente af te kopen met een korting. Dat laatste kan 
nog tot en met 2019. De korting bedraagt in 2018 nog 25% en 19,5% 

in 2019. Een in een ODV omgezet pensioen kan tot en met 2019 met 
korting en zonder revisierente alsnog worden afgekocht.

Beoordeel fiscale eenheid voor de VPB
In de praktijk wordt bij meerdere BV’s vaak een fiscale eenheid 
voor de VPB aangevraagd. Dat kan ingegeven zijn door fiscale 
motieven, zoals het onderling kunnen verrekenen van winsten en 
verliezen of het zonder belastingheffing verschuiven van bedrijfs-
middelen van de ene naar de andere BV. Het kan bij afwezigheid 
van te verrekenen verliezen of het ontbreken van de intentie om te 
schuiven met bedrijfsmiddelen aantrekkelijk zijn om de fiscale 
eenheid te verbreken. U kunt hierdoor mogelijk meerdere malen 
gebruik maken van de lagere eerste tariefschijf.

Plannen van uw investeringen
Door het plannen van investeringen kunt u uw investeringsaftrek 
maximeren. Als u in 2018 voor meer dan € 2.300 investeert in 
bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op kleinschaligheidsinveste-
ringsaftrek (KIA). De KIA neemt af naarmate het totale inves-
teringsbedrag groter wordt. Boven € 314.673 krijgt u geen aftrek 
meer. Door gespreid te investeren kunt u over twee jaar gerekend 
meer KIA krijgen.
Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de  
Energie-InvesteringsAftrek (EIA). In 2018 bedraagt deze aftrek 
nog 54,5%. In 2019 wordt dit verlaagd naar 45%. Aangezien het aan-
gaan van de juridische verplichting bepalend is voor het jaar waar-
op recht op de aftrek bestaat, kan het lonend zijn om voor geplande 
investeringen in 2019 reeds in 2018 verplichtingen aan te gaan.
Voor privégebruik van een elektrische auto van de zaak met een 
cataloguswaarde meer dan € 50.000 dient vanaf 2019 een bijtelling 
van 22% gerekend te worden. Indien u een duurdere elektrische 
auto voor eind 2018 aanschaft, dan kunt u voor een periode van vijf 
jaar nog gebruik maken van de lage bijtelling van 4%. •



Snel EN gemakkelijk eEn
persoonlijk KERSTgeschenk

EN Nog 
veel meeR!

BRIGHT BLUE 35.- excl. btw

Dit geschenk maakt elke werknemer blij! Vol met hoogwaardige
merkproducten en lekkernijen voor het hele gezin.

TEA DELIGHT 20.-  excl. btw

Gezellig thee/wijn pakket met sfeerkaarsje en lekkere versnaperingen.

PRINZ SALM 59.50
 excl. btw

Heerlijke topwijnen van het wijnhuis Prinz Salm, het oudste wijnhuis  
dat nog in familiebezit is. Al 32 generaties lang maakt de adellijke 
familie Zu Salm-Salm hier wijn.
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BESTEL  NU NOG SNEL!
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BRIGHT BLUE 35.- excl. btw

Dit geschenk maakt elke werknemer blij! Vol met hoogwaardigeDit geschenk maakt elke werknemer blij! Vol met hoogwaardige

SNELEENGESCHENK.NL
ALLE WIJNEN GRATIS BEZORGD, GESCHENKEN AL BIJ BESTEDING VANAF € 200.-
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