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VÅRLAKS VAN VISSCHER SEAFOOD 
‘All natural’ zalm van boven de poolcirkel

CONSUMENT WIL VERANTWOORDE VIS
‘Je verkoopt een gevoel van romantiek’

INSPIREREND 
VIP-EVENT





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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nieuws in beeld

Oosterschelde- 

kreeft
Zierikzee stond op donderdag 28 maart volledig 
in het teken van de Oosterscheldekreeft. 
Sportverslaggever Kees Jansma nam aan boord 
van de Frisia de eerste kreeft in ontvangst van 
de MS3. Luit Ezinga, voorzitter van de Stichting 
Promotie Oosterscheldekreeft had eerder in de 
feesttent alle genodigden al toegesproken. 
Ezinga denkt dat de aanvoer van Oosterschelde
kreeft dit jaar beter zal zijn dan vorig jaar, omdat 
het warmer is. “Kreeft begint pas bij 6 graden 
Celsius te lopen.” Er was veel publiciteit rond het 
evenement. De kreeft was een flinke en naar 
schatting zo’n 40 jaar oud. Kees Jansma was 
vereerd om de eregast te zijn, maar vond zichzelf 
bijzaak. “Hoofdzaak is de veiling vanmiddag met 
Ronald Koeman voor Support Casper, een 
stichting die onderzoek doet naar 
alvleesklierkanker. Dat moet een mooi bedrag 
opleveren.”  En dat deed het. De veiling 
‘s middags in Colijnsplaat leverde een 
recordbedrag van € 50.000 op en daarmee ging 
de eerste Oosterscheldekreeft – 2 kilogram 
zwaar – naar W&A Fish en Delta Mossel.
De Kreeftenwijn is dit jaar afkomstig uit Chili, een 
Chardonnay van wijnhuis Lapostolle. Voor het 
eerst is er ook een kreeftenbier: de Nautilus 
white lager van Maximus is een bier dat past bij 
de Oosterscheldekreeftmenu’s die in diverse 
Zeeuwse restaurants worden geserveerd. 
Het Oosterscheldekreeftseizoen duurt tot 15 juli.

Commentaar
Auteur toevoegen rechtsbovenaan
Tekst en en Beeld: Petra HermansTaekema

Petra, misschien moeten we die naam toch onderaan 
zetten? want nu past het maar als tekst en beeld een keer 
van twee verschillende mensen komen, dan moet het op 
twee regels en dan wordt dat wel lelijk druk bovenaan. 
Dus ik stel voor het onderaan te doen, of tussen kop en 
tekst, waar gaat jouw voorkeur naar uit?

| tekst en beeld: Petra Hermans-taekema
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VÅRLAKS VAN VISSCHER SEAFOOD 
‘All natural’ zalm van boven de poolcirkel

CONSUMENT WIL VERANTWOORDE VIS
‘Je verkoopt een gevoel van romantiek’

INSPIREREND 
VIP-EVENT

In elke editie van Vismagazine proberen we informatie over de 
visbranche te geven van boot tot bord. Ook in dit nummer is dat 
aardig gelukt. Maar wat me dit keer vooral opviel is de hoeveelheid 
prachtig beeld wat beschikbaar was. Er was zoveel te kiezen, wat 
soms ook best moeilijk was. Een van de thema’s was duurzaamheid 
en wat kwamen er prachtige foto’s uit bijvoorbeeld Noorwegen. De 
verlichte zalmbassins tegen een achtergrond van het Noorderlicht. 
Visscher Seafood haalt daar z’n ‘all natural zalm’ vandaan voor zijn 
Vårlaks. Ook uit Noorwegen een artikel met bijzonder beeld over 
de Noorse skrei die zojuist is gevangen. Wat een enorme vissen 
zijn het toch. Zelfs voor de vaste rubriek de Rondvraag kwam 
er een aantal mooie foto’s binnen, van stokvis, een delicatesse in 
Scandinavië.
Ook in Nederland is duurzaamheid gemeengoed in de visbranche 
aan het worden. Zelf mocht ik een keer met Stichting Dupan mee 
met de uitzet van glasaaltjes, dit keer in het Markermeer. Een 
duurzaam initiatief in het kader van verantwoord palingbeheer. In 
Zeeland was ik bij de opening van het Oosterscheldekreeftseizoen. 
Het eerste fraaie exemplaar werd voor een flink bedrag geveild in 
aanwezigheid van tal van pers en fotografen. De lekkernij is tot 
half juli volop verkrijgbaar en staat op de kaart bij menig Zeeuws 
restaurant.
Natuurlijk mag in deze bloemlezing over mooi beeld het VIP-event 
in Houten niet worden vergeten. Twee dagen was Expo Houten het 
toneel van prachtige gerechten. De exposanten hadden hun beste 
beentje voorgezet om hun producten er zo fraai mogelijk uit te 
laten zien en te presenteren. Ook hier speelde duurzaamheid een 
rol: weinig plastic, maar bamboe en hout. Sauzen, kruidenmixen 
en marinades zonder toevoegingen. Energiezuinige apparatuur en 
verlichting. 
Ik kijk met plezier terug naar de afgelopen periode en ga met 
nieuwe inspiratie door met het maken van dit boeiende magazine. 
Ik hoop dat u net zo geïnspireerd en geboeid raakt.

FRAAIE PLAATJES

Commentaar
Ik had een mapje beeld klaargezet, maar er zijn 
allerlei andere foto’s geplaatst.
Cover moet gecorrigeerd (zonder kadertje), 
daarna de juiste plaatsten.

In Inhoud extra regel toegevoegd, nu is er een 
regel meer, kader optrekken.
(39 Een wereld te winnen op bbqgebied
AVO geeft workshop rond smaken)

Het VIP-event in Houten vierde dit 

jaar zijn eerste lustrum en pakte 

groots uit. Met workshops, 

 lezingen, foodtrucks,  

de Markt van Morgen,  

m  aar vooral met heerlijke 

producten van de 

vele exposanten.

28

46

Petra Hermans-Teakema
p.hermans@vakbladen.com
info@vismagazine.nl
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GFF IN ACTIE TEGEN 
VISSERIJSLAVERNIJ
Moderne slavernij op vissersschepen is een groot probleem. Naar 
schatting is ten minste 10 procent van de vis die wij eten gevangen 
door vissers die worden uitgebuit. Het is tijd dat we niet meer 
accepteren dat de vis, veelal import, gevangen is door vissers die 
jarenlang van hun vrijheid worden beroofd, niet betaald worden en 
vaak zwaar mishandeld worden. Good Fish Foundation heeft 
daarom het initiatief genomen om een platform in Nederland op te 
richten, waarbij de industrie en experts samenkomen om dit 
probleem tegen te gaan. 
Plannen in deze context werden voor het eerst besproken tijdens 
een bijeenkomst met experts op zondag 24 maart, na afloop van de 
vertoning van de documentaire Ghost Fleet in het Theater aan ’t 
Spui in Den Haag. Deze documentaire gaat over slavernij op Thaise 
vissersschepen en volgt een Thaise activist Patima Tungpuchayakul 
die zich inzet om ex-slaven te helpen. Activiste Patima 
Tungpuchayakul was samen met de regisseur Shannon Service 
tevens aanwezig bij de bijeenkomst. 

‘Het is belangrijk dat paling gekocht wordt 
bij een palinghandel die aangesloten is bij 
ESF. Daar adviseer ik elk verkooppunt een 
gratis ESF-afnemerslicentie. Daarmee kan 
de kleine roker of visspecialist aan de 
consument tonen dat er bijgedragen wordt 
aan het duurzaam beheer van paling in 
Nederland. Bijdragen is belangrijk, want 
alleen zo zorgen we met zijn allen ervoor 
dat de generaties na ons ook nog kunnen 
genieten van een lekkere vette paling.’
Alex Koelewijn, Voorzitter Stichting Dupan.

Kottervisserij kan 
borst nat maken

De gevolgen van de aanlandplicht, het 
intensieve ruimtegebruik, de Brexit en het 

intrekken van de pulsontheffingen maken het 
bijzonder lastig om een voorspelling te doen 

over datgene wat de Nederlandse kottersector 
te wachten staat. Dat was de strekking van 
de bijeenkomst ‘Visserij in cijfers 2019’ van 

Wageningen Economic Research (WER) 
begin april bij de Scheveningse visafslag. 

In 2016 noteerde de kottersector nog een 
topjaar maar het jaar erna was dat minder 

en vorig jaar bedroeg de opbrengst 308 
miljoen euro (voorlopig raming) en hielden de 

visserijbedrijven na aftrek van de kosten 54 
miljoen euro aan winst over. Het gemiddelde 

deelloon voor een opvarende schommelde 
rond de 69.000 euro. De kosten zijn vorig 

jaar gestegen en voor de gasolieprijs moest 
ook meer betaald worden dan in 2017.   In 

exportwaarde blijft Europa voor demersale vis 
de belangrijkste markt. Gemiddeld exporteert 

Nederland 20 procent buiten de EU en 80 
procent binnen de EU. Italië en België zijn 

de belangrijkste exportmarkten als het gaat 
om platvis. Pelagische soorten vinden vooral 

hun afzet in Afrika en China. Van de totale 
exportwaarde aan makreel gaat 32 procent 

naar Nigeria en aan blauwe wijting naar China 
is dat 27 procent. Dat zijn soorten die door de 
acht in Nederland geregistreerde vriestrawlers 

gevangen worden.
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Zeeuwse kwekers gaan 
samenwerken met Krijn 
Verwijs Yerseke
Met ingang van het mosselseizoen 2019 – 2020  gaat 

Krijn Verwijs Yerseke B.V. een strategische 

samenwerking aan met een aantal mosselkwekers uit 

Yerseke en Bruinisse. Het gaat om de YE18 en YE20 

van Mosselkwekerij Verschuure, de YE58 van 

Mosselkwekerij van Damme en de YE82  van 

Mosselkwekerij Van IJsseldijk, allen gevestigd in Yerseke 

en de BRU27 van Mosselkwekerij De Ronde, gevestigd 

in Bruinisse. Doel van de samenwerking is een gezonde 

korte keten zodat de kwekers verzekerd zijn van afzet.  

Krijn Verwijs krijgt door de samenwerking direct en 

constant toegang tot de beste kwaliteit product en kan 

de klant dagelijks voorzien worden van verse mosselen. 

Transparantie en leveringszekerheid van bron tot bord. 

7 OKTOBER:
VISBEURS SPAKENBURG
Op maandag 7 oktober vindt de 14e editie van de 
Spakenburgse Visbeurs plaats. De verkoop van 
standruimte is inmiddels gestart en verloopt 
voorspoedig. De vorige editie, in 2017, trok maar liefst 
5.000 bezoekers, vrijwel allemaal werkzaam in de 
visdetailhandel of ambulante vishandel. Bezoekers 
komen vooral om inspiratie op te doen en kennis te 
maken met de nieuwste ontwikkelingen en producten. 
Het thema van de visbeurs 2019 is ‘Ready for The 
Future’. 
Toeleveranciers van visspecialisten zijn zeer actief in het 
ontwikkelen van nieuwe concepten en producten die 
inspelen op alle veranderingen. Een deel daarvan is te 
zien in een speciaal ‘FutureProef Paviljoen’ op de 
visbeurs. In het paviljoen wordt ‘Proef’ om te beginnen 
letterlijk bedoeld. Er zijn veel nieuwe recepten, 
producten en smaken te proeven. Voor toeleveranciers is 
de Visbeurs een uitgelezen moment om nieuwe 
producten te lanceren. 
Tijdens de 2019-editie van de Spakenburgse Visbeurs 
worden ook de provinciewinnaars van de Nationale 
Haringtest 2019 bekend gemaakt. 
Bedrijven die op maandag 7 oktober de totale vishandel 
willen ontmoeten, kunnen standruimte reserveren via 
www.visbeurs.nl. De beurs vindt plaats in Jachthaven 
Nieuwboer en is geopend van 10.00 tot 20.00 uur.

ZEEUWSE KLEDERDRACHT
IN MAGDEBURG (D)
Stichting Zeeuwse klederdracht neemt deel aan het 4-daagse 
‘Europafest’ in Magdeburg (D). Van vrijdag 7 tot dinsdag 11 juni 
wordt daar voor de zevende keer deze ‘landen promotie activiteit’ 
georganiseerd met Pinksteren. Elk jaar worden zeven landen in de 
gelegenheid gesteld om zich daar te presenteren. De Nederlandse 
stand wordt ingericht met informatie en souvenirs. Een ‘Zeeuws 
meisje’ zal bezoekers tonen hoe in het verleden de grote kappen 
van de klederdracht werden opgemaakt. Voor de achterwand in de 
tent wordt nog gezocht naar een passende Nederlandse decoratie. 
De Stichting hoopt dat er een bedrijf in Nederland is, die een 
decoratie beschikbaar kan stellen. Belangstellende bedrijven 
kunnen reageren via stzkgoes@gmail.com. Info: www.stzk.nl
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BREXIT, PULSBAN EN WINDMOLENPARKEN

LEVEN TUSSEN 
HOOP & VREES
| tekst: micHel VerscHoor | foto’s: familie Van seters, micHel VerscHoor

Het zijn barre tijden voor de Nederlandse visserij. Is de ene bedreiging nog maar net 
geluwd, dient de volgende zich al aan. Anne Marie van Seters (51, Stellendam) en Anita Poel 
(48, Den Helder) regelen ‘walzaken’ voor vissers op zee. Hoe beleven zij de onzekerheden in 
de visserij? Vijf vragen aan ‘het thuisfront’.

Familiebedrijven die met de duurzame puls
methode vissen en geconfronteerd worden 
met een Europese pulsban, zien nu met       

Brexit een visverbod in Britse wateren naderen. 
En welke definitieve impact is straks voelbaar van 
de geplande 100 windmolenparken op zee, en 
van gesloten gebieden en aangekondigde zee
reservaten op favoriete visstekken zoals de Dog
gersbank? Blijft er nog wel genoeg visserijruimte 
over voor Nederlandse kotters? Het enige licht
puntje is dat de Brusselse aanlandplicht voor 
 babyvis langzaamaan verandert in een papieren 
tijger. Voor de rest zijn Anne Marie van Seters en 
Anita Poel er niet gerust op. Van Seters werkt 
voor familieleden en overige bemanningsleden 
op de SL27 en de SL28. Poel verzorgt bij de 
plaatselijke visserijcoöperatie (CIV) de admini
stratie. Haar drie broers, man en zoon varen op 
de BRA5 en BRA7.
Als vissersvrouw verricht Van Seters fulltime alle 
walzaken. Zeker veertig uur per week is ze druk 
met de administratie, bankzaken, bestuursfunc
ties, bemanningszaken, communicatie met de 
visafslag en toeleveranciers. Ook maakt ze met 
twee andere vrouwen de kotters schoon als die 
weer in de haven liggen. 
“In feite ben ik 24 uur per dag, zeven dagen per 
week beschikbaar voor het bedrijf. Voor hoe lang 
nog, vraag ik me wel eens af.”
In Den Helder is ook Anita Poel vrijwel dagelijks 
druk met visserijzaken. Als administratiekracht 
bij de plaatselijke visserijcoöperatie is ze uitste
kend op de hoogte van de bedreigingen die vis

sers boven het hoofd hangen. Als haar 
familieleden thuis zijn, komt daar alles ongefil
terd binnen.

Van welke visserijbedreigingen hebben jullie het meeste 
last? 
Anne Marie van Seters: “Wij vrezen voor Brexit. 
De SL27 vist in Brits water. Blijft dat zo, of wor
den we straks geweerd, nu een nodeal Brexit op 
de loer ligt?” 
Anita Poel: “Er zijn de laatste tijd wel erg veel span
ningen in de sector. Hoe straks verder als voor ons 
het pulsverbod in werking treedt. Hoe zit het dan 
met onze inkomsten en wat blijft er aan visserij
ruimte over? Onze zoon heeft zijn visserijpapieren 
gehaald en vaart mee, maar blijft dat zo en is er wel 
toekomst voor hem?”

Ondernemen is ook voor vissers risico’s nemen. Wat maakt 
deze tijd anders? 
Van Seters: “Natuurlijk was altijd al reuring in de vis
serij. Visserijbedreigingen zijn van alle tijden, maar 
het gaat er nu wel heel extreem aan toe met al die 
grote ingrijpende dossiers. En als je verder kijkt dan 
de familiebelangen: de wereldbevolking neemt toe, 
we moeten wel gezond kunnen blijven eten. Vissers 
verzorgen het gezondst denkbare voedsel voor mil
joenen mensen. Als het zo doorgaat in de visserij is 
dat dan straks voorbij? Je gelooft het toch bijna 
niet, de schandalige manier waarop er nu door de 
politiek met voedselproducenten wordt omge
sprongen. Vissers zijn van nature flexibel en positief 
ingesteld, normaal gesproken is die houding 

visserij | interview

Anne MArie vAn SeterS

AnitA Poel
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interview | visserij 

15 GEZINNEN

De SL27 Johannes vist in de winter met de flyshootmethode op inktvis, 

rode poon en mul. De SL28 vist vooral met garnalenvistuig. Visgebied is het 

Kanaal, pal onder Engeland in Brits water. De BRA 5 en BRA 7 uit Den Helder, 

vissen afwisselend op o.a. Noorse kreeftjes (langoustines), tong en tarbot. 

Een deel van het jaar gebeurt dat met pulsvistuig waar honderdduizenden 

euro’s in geïnvesteerd zijn. Van de vier kotters die beide bedrijven in de vaart 

hebben, moeten liefst vijftien gezinnen rondkomen.

‘Pulskorvissers 
zorgen voor het 

inkomen van 
500 gezinnen’

 vanzelfsprekend, maar ik weet niet of die instelling 
de tand des tijds nu doorstaat.” 

Hoe verwerken de echtgenoten op zee alle spanningen? 
Poel: “Eenmaal per week vergaderen we in Den 
Helder met alle aangesloten plaatselijke vissers. 
Dan hoor en voel je dat de zorgen met de week 
toenemen. Vissers die met de puls vissen zijn zo 
nu en dan het somberst. Nu wordt dankzij de 
energiezuinige vismethode de helft minder gas
olie per visreis gebruikt. Als pulsen niet meer mag 
van Europa en we moeten overstappen op de 
oude vertrouwde boomkor, stijgen de onkosten 
gigantisch en valt er misschien niet meer tegenop 
te vissen. De minste tegenslag kan dan fataal zijn. 
Mijn man en broers vissen op de wat kleinere      
Eurokotters. Bij harde wind zijn die kwetsbaar. 
Als het harder dan windkracht zeven waait, blij
ven ze uit veiligheidsoverwegingen liefst in de 
haven en vertrekken een paar dagen later als de 
wind is geluwd. Dan zijn er dus geen inkomsten 
en zijn we extra kwetsbaar als de onkosten  verder 
stijgen.”

Hoe speelt familiebedrijf Van Seters in op onzekerheden? 
“Door nu vooral al extra goed op de winkel te 
passen. Wij hebben het voordeel dat we niet met 
de pulstechniek vissen, maar Brexit, windmolen
parken op zee en zeereservaten raken ook ons. 
Goed op de winkel passen, is wat wij als flyshoo
ters kunnen doen om zicht op de toekomst te 
houden. Dus stellen we al te grote investeringen 
uit, en sparen we wat meer dan normaal gespro

ken. Dan is er straks hopelijk genoeg ruimte om 
zonder goedkeuring van een bank eventueel nog 
een noodzakelijke draai te kunnen maken.”

Wanneer houdt het op? 
Van Seeters: “Dat is de vraag. Wie zegt dat ook 
onze visserijmethode niet onder vuur komt te lig
gen op termijn? Je kunt nu bijna alles verwachten. 
Je hoort al geluiden dat ook de boomkor het 
straks zwaar te verduren krijgt. De pulsers die 
moeten omschakelen naar de boomkor liggen 
daar nu al wakker van. Begrijpelijk, pulskorvissers, 
zorgen voor het inkomen van 500 gezinnen. Alle 
visserijbedrijven samen leveren aan de internati
onale handel een groot deel van de Nederlandse 
platvis. Als alle bedreigingen verkeerd uitpakken, 
kan dat een effect hebben op de complete vis en 
visserijsector.” l

“natuurlijk was altijd al reuring in de Visserij. Visserijbedreigingen zijn Van alle tijden, maar Het gaat er nu wel Heel extreem aan toe.”
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column 

Johan Nooitgedagt

Voorzitter Vissersbond

Dankzij Lelystad, de stad van Ingenieur Lely, kwamen stakeholders op het IJsselmeer 
tot een overeenkomst van krap €10 miljoen om het grootste waterbekken van 
Nederland verder te verduurzamen. Daar hebben diverse partijen heel lang aan 

gewerkt en Minister Carola Schouten mocht het ‘inkoppertje’ maken met de zogenaamde 
regiodeal aan de Provincie Flevoland. De Staten van het droog gepompte land zetelen in 
Lelystad. Een ode aan Ingenieur Lely?
Cees Banning schreef zo’n beetje de derde kroniek en biografie over Lely, de ‘founding 
father’ van het IJsselmeer. Cees Banning is de broer van Rob Banning, sinds jaar en dag een 
gewaardeerde collega in de beroepsvisserij, thans werkzaam bij Parlevliet en van der Plas. 
Cees en Rob hun vader werkte nog bij mijn vader in het bedrijf en hun moeder heeft nog 
op mij gepast. Ik wil maar zeggen: goed volk en zuiver van de leer.
In ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’ schetst Banning Lely als een groot 
techneut met arrogante trekken wanneer een opponent de kennis niet heeft. Op 22 januari 
1929 sterft hij aan een beroerte. Er is dan nog maar 6 kilometer Afsluitdijk gereed. 

NEDERLAND HAD EXTREME POLDERAMBITIES
Met de huidige Natuurbeschermingswet in de hand was het onmogelijk geweest om de 
Afsluitdijk aan te leggen. Misschien is de veiligheid dan buiten beschouwing. Ooit werden 
er plannen gemaakt om de gehele Zuiderzee in te polderen. Verder werden begerige 
blikken geworpen in de richting van de Noordzee. Simon Stevin (van de sluizen) was de 
man die het idee had om de Waddenzee langs de eilanden af te dammen. Zijn vader 
Hendric Stevin wist al eerder een plan te ontwikkelen om de gehele Noordzee droog te 
leggen. Droogmaken was het credo. Daar plukken we nu de enkele wrange vrucht van. Ja, 
het klopt, in een enkel dorp gaat de gedempte gracht weer open. Lofzang aan de doorvaart 
van watersport met kano’s en sloepjes.

LUCHTHAVEN IN ZEE
In 1971 kwam het eerste plan om te komen tot een vliegveld in zee. Dat was voor de kust 
van Goeree op een apart eiland of op de Maasvlakte. Nu staat een zeeluchthaven weer op 
de agenda en ditmaal is Minister Cora van Nieuwenhuizen de pineut om te wikken en af te 
wegen. Het is moeilijk voor te stellen dat het allemaal mogelijk is. Technisch kan er echter 

heel veel. In 1929 werd er zelfs een kaart gemaakt waarin een dijk werd 
getekend van de Oostkust van Engeland naar de Westkust van 
Denemarken. Het zou de oorsprong hebben van een aantal Duitse 
ingenieurs, maar dat is niet helemaal goed te achterhalen. Met een 
lengte van 300 kilometer zou deze dijk van de Noordzee een grote 
polder hebben gemaakt als grote broer van de Noordoostpolder en 
Flevopolder. Een sluis bij Calais zou een begin van een waterweg door 
de polder zijn. Ik kan nu alleen maar zeggen dat het de Brexit in een 
heel ander perspectief zou plaatsen. Zouden we op die 300 kilometer 
lange polderdijk links of rechts hebben gereden?

Terug naar dichtbij. Ik ben heel erg blij dat we de IJsselmeervisserij 
willen behouden en het meer open willen houden. Ik wil dat behoud 
koesteren. We hebben nu een plan, een ambitie en een budget voor de 
visserij. Hulde daarvoor.

Transitie IJsselmeer
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ZORGEN OVER IJSLANDSE ‘SKREID’ EN CHINESE ‘VEREDELING’

NOORSE SKREI
MOET JURIDISCH BESCHERMD
| tekst en foto’s: eric fokke

IJslandse kabeljauw die onder de naam ‘Skreid’ op de markt verschijnt – dat lijkt qua naam 
wel érg veel op het Noorse ‘skrei’. Dat vinden Noren niet leuk. Dat Chinezen water en 
fosfaat in Noorse vis pompen stemt ook al niet vrolijk.

visserij | kabeljauw

>>
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visserij | kabeljauw

In het noorden van Noorwegen is 
het belangrijke winterse kabel
jauwseizoen net afgesloten. Vis

sers hebben niets te klagen gehad. 
Pal onder de kust vingen honderden 
boten tienduizenden tonnen kabel
jauw die voor goede prijzen van de 
hand gingen. De stemming in de ha
vens was feestelijk.
Skrei noemen de Noren deze win
terkabeljauw, ‘zwerver’. De skrei 
komt uit de Barentszzee in het 
hoge noorden en zwemt iedere 
winter naar zuidelijker water om 
zich voort te planten, met de 
Noorse Lofotenarchipel als epi
centrum. Half april zwemt de vis 
weer terug. Heel anders dus dan de 
kustkabeljauw, die zijn hele leven 
dicht onder kust verblijft. Ze zijn 
dan ook genetisch te onderschei
den en voor de fijnproever ook qua 
smaak en consistentie.  
De skrei is het oudste exportpro
duct van Noorwegen. Al sinds de 
jaren 800 eten Europeanen de 
Noorse skrei. Vroeger vooral in ge
droogde vorm, tegenwoordig 
steeds vaker vers. Sterker, de hele 
Noorse welvaartsstaat is gebouwd 
op kabeljauw, eeuwenlang nam de 
verkoop van die vis tot 80 procent 
van totale export van Noorwegen 
voor zijn rekening.

MEELIFTEN
Verse Noorse skrei is een seizoen
gebonden kwaliteitsproduct dat in 
heel Europa gretig aftrek vindt, al 
dan niet onder de merknaam en 
label ‘Skrei’. Dat is in IJsland niet on
opgemerkt gebleven, zo signaleren 
vishandelaren in Noorwegen. Zij 
klagen dat IJslanders hun kabeljauw 
steeds vaker onder de naam ‘Skreid’ 
in de markt zetten en zo proberen 
mee te liften op het Noorse succes. 

‘Noorse skrei onder IJslands vuur’ 
koppen kranten alsof een oorlog is 
uitgebroken. 
Maar tegenover staatsomroep NRK 
verklaart Trond Rismo van Norges 
Sjømatråd (de Noorse adviesraad 
voor vis en zeeproducten) dat van 
een kabeljauwoorlog geen sprake 
is. Hij begrijpt wel dat IJsland het 
Noorse succes probeert te kopië
ren. Daarom is het volgens hem nu 
zaak het begrip ‘skrei’ juridisch te 
beschermen. Hij verwijst naar 
Franse Champagne en Italiaanse 
Parmaham en zegt: “Daarvan is 
vastgelegd dat deze producten uit
sluitend geproduceerd kunnen wor
den binnen een bepaald geografisch 
gebied. We moeten zien of we dat 
ook voor de skrei kunnen regelen. 
Dat gaat echter veel tijd kosten.” 
Net als Noorwegen heeft ook IJsland 
twee kabeljauwbestanden. Die on
derscheiden zich van elkaar vanwege 
de diepte waarop voortgeplant 
wordt, niet vanwege geografische 
leefgebied zoals in Noorwegen. 

 Zeebioloog Geir Dahle zegt tegen 
NRK: “Skrei is het Noorse begrip 
voor de Noordoostelijke arctische 
kabeljauw. Die bevindt zich een 
groot deel van zijn leven in de Ba
rentszzee en komt pas onder de kust 
om te paaien, vooral rond de Lofoten 
en Vesterålen. De IJslandse kabel
jauw heeft niets van doen met de 
skrei die wij van de Barentszzee ken
nen. Onze skrei is een vis die pas na 
zes tot zeven jaar paairijp is. Hij 
groeit langzaam en heeft een andere 
vleesstructuur dan kustkabeljauw.”

SEIZOENSPRODUCT
Dat IJsland de ‘Skreid’ ook nog eens 
in de markt zet als een product dat 
het hele jaar door te verkrijgen is, 
steekt de Noren extra. Zij verkopen 
hun skrei als een seizoengebonden 
product. Noorse stokvis – ook het 
hele jaar te koop – is voornamelijk 
gedroogde skrei, maar wordt niet 
als skrei verkocht. Charles Inge
brigtsen van de Noorse Råfisklag, 
de verkooporganisatie van vissers, 

skrei beVindt zicH een groot deel Van zijn leVen in de barentszzee en komt naar de zuidelijker gelegen 
lofoten-arcHiPel om te Paaien.

‘De hele Noorse 
welvaartsstaat 
is gebouwd op 

kabeljauw’
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zegt tegen visserijkrant Fiskeri
bladet. “Dat zou betekenen dat wij 
dan de marketing van skrei als vers 
en exclusief seizoenproduct moeten 
verlaten. Ik laat aan de professionals 
over hoe dat verder moet, maar dat 
we een kwaliteitsmerk moeten heb
ben voor een langere periode dan 
de eerste vier maanden van het jaar 
lijkt mij duidelijk.”

CHINESE FABRIEK
Niet alleen IJslandse marketeers 
verontrusten de Noren, maar ook 
een documentaire die januari dit 
jaar op het tvkanaal France 5 
werd uitgezonden baart zorgen. 
Daarin werden beelden vertoond 
van een Chinees fabriek waar 
Noorse kabeljauw in filets werd ge
sneden en geïnjecteerd met water 
en chemicaliën. Die vis werd 
daarna weer 15.000 kilometer 
terug gevlogen en in Frankrijk ver
kocht. Fransen houden niet van ge
rotzooi met hun eten en deze 
beelden leidden tot een oproep op 

sociale media voor een boycot van 
Noorse visproducten.
Water in vis en vlees spuiten is 
niets nieuws en in de EU ook geen 
verboden praktijk. Het wordt ge
daan om een product zwaarder en 
dus kostbaarder te maken. Met het 
water wordt ook fosfaat in de vis 
gespoten die het vocht vasthoudt 
en het vlees bleekt. In het geval van 
deze Chinese fabriek gaat het om 
het door de EU goedgekeurde fos
faat met het Enummer E451. Wet
telijk niets aan de hand dus, maar 
het is een praktijk die consumenten 
niet graag zien. Dat een en ander 
ook nog eens met een verborgen 
camera gefilmd werd omdat de 
journalisten toegang tot de pro
ductieruimte werd geweigerd, ver
sterkt de indruk van gesjoemel.
Frankrijk is voor Noorwegen het 
derde grootste exportland. China 
staat zevende, maar dat land zou 85 
tot 90 van de Noorse vis die het 
koopt, ‘veredelen’ en weer exporte
ren. De kwestie valt de Noren zo 

zwaar op de maag, dat de regering 
snel met een verklaring kwam. Ze 
benadrukt dat het in de documen
taire om het Chinese productiepro
ces gaat, niet om de kwaliteit van 
de Noorse kabeljauw. “Het is van
zelfsprekend zeer ongelukkig dat 
Noorse vis zo op de voorgrond 
komt. Wij hebben helaas beperkte 
mogelijkheden om hier in te sturen. 
Dit is een zaak tussen Chinese 
 exporteurs en controlerende autori
teiten in de EU.”

Tegenwoordig domineren gas en 
olie de Noorse export, maar zijn ook 
vis en zeeproducten heel belang
rijk. Vorig jaar werd voor dik 10 mil
jard euro aan seafood geëxporteerd. 
Kweekzalm nam daarvan met 68,5 
procent het leeuwendeel voor zijn 
rekening, gevolgd door kabeljauw 
met 9,5 procent – bijna een miljard 
euro. Vandaar dat die Noren wat 
huiverig zijn voor IJslandse recla
mejongens en Chinese water
spuiters. l
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2 MILJOEN GLASAALTJES 
UITGEZET IN MARKERMEER
| tekst en foto’s: Petra Hermans-taekema

In het kader van het Nederlandse 
Aalherstelplan zijn eind maart ruim 
2 miljoen glasaaltjes uitgezet in het 
Markermeer bij Lelystad. Op de 
UK55 van Jan de Boer voer 
Stichting Dupan met enkele 
genodigden mee om de piepkleine 
aaltjes op diverse plekken in het 
Markermeer los te laten. 

De ruim 2 miljoen glasalen wegen samen zo’n 582 
kilogram. De aanschaf is bekostigd met geld uit het ESF, 
het Eel Sustainable Fund. Voordat de glasaal wordt 
uitgezet, moeten ze gewogen en geteld. Een nauwkeurig 
werkje, dat nog met de hand gebeurt. Er wordt 40 gram 
afgewogen en de piepkleine glasaaltjes worden stuk voor 
stuk geteld, het zijn er zo’n 150 gemiddeld.

GOLF VAN BISKAJE
De glasaal is afkomstig uit de Golf van Biskaje, langs de 
Frans-Spaanse kust, waar ze gevangen wordt. De meeste 
glasaal komt uit die regio, zo’n 90 procent. De aaltjes zijn 
met de oceaanstroming meegekomen vanuit de 6.000 
kilometer verderop gelegen Sargassozee, het paaigebied 
van de paling. Omdat ze niet zelfstandig naar zoetwater 
kunnen zwemmen worden ze gevangen en naar 
zoetwatergebieden in Nederland vervoerd om uitgezet te 
worden. Dat gebeurt in circa acht uur per vrachtwagen. 
Ze verblijven in platte plastic bakken met water van circa 
2 graden Celsius, die per vier stuks in tempex kratten 
zitten. De glasaaltjes ondervinden bij deze lage 
temperatuur het minste stress en blijven rustig. Ze 
krijgen ook geen voedsel toegediend. 

OVERLEVEN
Bij aankomst in Lelystad worden de kratten 
opengemaakt, zodat de temperatuur al iets stijgt. De 
temperatuur van het Markermeer is ten tijde van de 
uitzet zo’n 7 graden. Vandaar dat deze tijd van het jaar 
het meest geschikt is om de glasaal uit te zetten; de 
watertemperatuur moet minimaal 5 graden zijn. 

Slechts 10 -14 procent overleeft, maar dat is met deze 
enorme aantallen toch nog een aanzienlijke 
hoeveelheid. De glasaal groeit hier op en zodra ze 
geslachtsdrift krijgen zwemmen ze richting de 
Sargassozee om te paaien. Dat duurt wel 10 tot 15 jaar. 
De glasaaltjes die deze periode zijn uitgezet, hebben 
een leeftijd van ongeveer 1 jaar. 
Om de palingstand te bewaken, zet Dupan een aantal 
keren glasaal Nog twee keer dit seizoen is glasaal 
uitgezet. In mei volgt een keer pootaal van Nederlandse 
kwekerijen aangesloten bij Nevevi. In augustus wordt 
paling overgezet voor het project Paling over de Dijk. l

‘Er wordt 40 gram 
afgewogen en de 
piepkleine glas-
aaltjes worden 
stuk voor stuk 

geteld’

visserij | paling

de glasaal werd met de uk55 uitgezet in Het markermeer bij lelystad.

miljoenen glasaaltjes krijgen de VrijHeid, slecHt 10-14 Procent oVerleeft.
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CONSUMENT WIL VERANTWOORDE VIS

‘JE VERKOOPT  
ROMANTIEK’
| tekst: cHristiaan Van beemen | foto’s: Vismagazine, eric fokke, good fisH foundation

Onder consumenten stijgt de vraag naar verantwoorde vis. 
Visorganisaties waarschuwen de visspeciaalzaak, die vooralsnog weinig 
prioriteit geeft aan het thema duurzaamheid. “Alles wat niet duurzaam is, 
stopt.”

handel | duurzaamheid

>>
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“Consumenten realiseren zich 
dat ze zelf kunnen 
bijdragen aan een betere 

wereld,” zegt Christien Absil van de Good 
Fish Foundation (GFF). “Het bewustzijn 
groeit, daardoor stellen ze vragen. Ze 
willen weten waar producten vandaan 
komen. Dat geldt ook voor vis, het is 
onderdeel van een brede maatschappelijke 
ontwikkeling.” Rini Emonds van onder-
zoeksbureau IRI ziet diezelfde ontwikke-
ling. Voor IRI doet hij onderzoek naar de 
verkoop van gecertificeerde producten in 
supermarkten. De omzet die wordt 
behaald uit de verkoop van vis met een 
keurmerk – ASC voor verantwoord 
gekweekte vis en MSC voor duurzaam 
wild gevangen vis – stijgt al jaren. 
Inmiddels is ruim tweederde van de 
verkochte vis voorzien van een duur-
zaamheidskeurmerk. Volgens Emonds 
heeft dat te maken met zowel de beschik-
baarheid – zo is zalm zonder keurmerk in 
veel supermarkten niet meer verkrijgbaar 
– als met de vraag naar duurzame vis. 
Emonds: “Er is een groep consumenten 
die zich zorgen maakt, mensen die zich 
afvragen hoe ze de planeet achterlaten. 
Die groep groeit, het geitenwollen sokken-
imago van de bewuste consument is 
voorbij.”

WAAR VANDAAN?
Bart van Olphen van Fish Tales is blij met 
de toenemende aandacht voor de keur-
merken. Volgens de voorvechter van 
verantwoorde visserij is het ASC- of 
MSC-keurmerk hét middel om vast te 
stellen of een vis duurzaam is. “We 
kunnen niet zeggen dat bepaalde soorten 
vis wel of niet duurzaam zijn. Uit IJsland 
komt bijvoorbeeld ontzettend duurzame 
kabeljauw, terwijl de kabeljauw op veel 
andere plaatsen wordt overbevist. Het is 
belangrijk om te weten waar vis vandaan 
komt.” Bij visspeciaalzaken ziet Van 
Olphen verbeteringsmogelijkheden als 
het gaat om duidelijkheid over de 
herkomst van vis. “Supermarkten hebben 
geïnvesteerd in duurzaamheid en het 

verstrekken van goede informatie. Bij 
veel speciaalzaken en in de ambulante 
handel heeft dit onderwerp geen priori-
teit. Vaak omdat ze er niet aan toe komen. 
Ik heb zelf viswinkels gehad, dus ik weet 
hoe hard mensen in die sector werken. 
Daarbij geven veel toeleveranciers niet 
voldoende informatie over de herkomst 
van hun producten.”
Emonds zegt dat het thema duurzaam-
heid nog weinig leeft onder veel toeleve-
ranciers. “Ik heb ernaar gevraagd toen ik 
de visafslag in Scheveningen bezocht. 
Daar waren ze nog niet met duurzaam-

heid bezig. En zij zijn degenen die leveren 
aan veel vishandelaren.” 

Emonds denkt dat de groeiende vraag 
naar verantwoorde vis vooralsnog weinig 
invloed heeft op de omzet van de vishan-
delaren. “Dat komt door de perceptie van 
de consument. Bij een speciaalzaak 
denken mensen aan liefde voor het 
ambacht. In de supermarkt pak je een 
product uit een schap en probeer je met 
een keurmerk zekerheid te kopen. Bij een 
speciaalzaak kijk je de verkoper in de 
ogen. Dat geeft vertrouwen, je gaat ervan 

‘Blijf je  niet-duurzame 
vis verkopen, dan kun 
je over een paar jaar je 

winkel sluiten’

bart Van olPHen: “Het is Het enige Product dat we massaal uit de wildernis Halen. daardoor Heeft 
Het emotionele waarde.”
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GOOD FISH FOUNDATION (GFF)

GFF werkt samen met andere organisaties en ondernemers aan 

het (verder) verduurzamen van de nationale en internationale 

visketen. GFF ontwikkelde de VISwijzer en onderhoudt die. 

Naast ecologische duurzaamheid werkt de organisatie aan 

thema’s als illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden en 

traceerbaarheid.

FISH TALES

Dit is een duurzame visonderneming die samenwerkt 

met uitsluitend verantwoorde visserijen. Fish Tales biedt 

deze visserijgemeenschappen een afzetmarkt, een 

eerlijke prijs en langetermijnsamenwerking. Het bedrijf 

streeft naar een gezonde toekomst voor de oceanen, de 

vissers en de volgende generatie.

VERKOOPCIJFERS

Onderzoeksbureau IRI doet halfjaarlijks onderzoek naar de omzet die 

supermarkten behalen uit producten met keurmerken, waaronder vis. Voor 

de eerste helft van 2018 laat IRI de volgende cijfers zien:

Omzetgroei vis met keurmerk

MSC: 10%

ASC: 9%

Omzetaandeel keurmerken MSC en ASC binnen totale productgroep 67%

uit dat zijn producten verantwoord zijn. 
Maar in normen van duurzaamheid is dat 
niet per definitie waar.” 

DUURZAAMHEID ALS NORM
Als bestuurslid bij de Vereniging van 
Nederlandse Visspecialisten (VNV) heeft 
Roel Hopman veel contact met visspecialis-
ten. In de grote steden merkt hij dat vishan-
dels in toenemende mate tegemoet komen 
aan de vraag naar duurzame vis. “Buiten de 
steden leeft het minder,” zegt Hopman. “De 
meeste visspecialisten kopen vissoorten in 
waar vraag naar is. Als we willen dat ze 
allemaal duurzame vis gaan verkopen, 
moeten de visspecialisten hun inkoop 
afstemmen op de vangst. Zo bepaalt het 
aanbod de verkoop en wordt duurzaam-
heid de norm. Nu is het voor de veelal 
kleine ondernemers lastig om rekening te 
houden met duurzaamheid, omdat het veel 
extra werk oplevert. Bovendien zijn de 
visverkopers niet altijd tevreden over de 
kwaliteit van de duurzame vis. Voor de 
verkopers is versheid het belangrijkst.”

EMOTIONELE WAARDE
In februari is VNV een campagne gestart, 
in samenwerking met de Good Fish 

Foundation, om de verkoop van 
duurzame vis te stimuleren. Vishandela-
ren zijn verplicht de herkomst en vangst-
methode van hun vis te vermelden, maar 
in de praktijk is die informatie vaak niet 
beschikbaar in de winkels en kramen. 
VNV en GFF bieden een etiketsysteem 
aan visspeciaalzaken aan, waarmee de 
verkoper eenvoudig de informatie over 
de vis kan weergeven. Met deze gegevens 
kan de consument een afgewogen keuze 
maken. Tot nu toe hebben zo’n zestig 
ondernemers zich aangemeld, zegt 
Hopman. Naast concrete aanmeldingen 
hoopt hij dat de actie vooral de bewust-
wording binnen de branche vergroot.
Ook de sector zelf is gebaat bij verduur-
zaming, zegt Van Olphen. “Een wilde vis 
die weg is, komt niet meer terug,” waar-
schuwt hij. “Dus als je niet-duurzame vis 
blijft verkopen kun je over een paar jaar 
je winkel sluiten.” Van Olphen zegt dat de 
verduurzaming vraagt om een investering 
van de vishandelaar, maar dat het ook 
kansen biedt. “Duurzaamheid gaat niet 
alleen om een stempel. Mensen vinden 
het leuk om te weten waar de vis vandaan 
komt. Het is het enige product dat we 
massaal uit de wildernis halen. Daardoor 

heeft het emotionele waarde. De visser 
die ’s avonds met een bootje terugkomt in 
de haven; er zit zoveel leven omheen 
waar we niet voldoende gebruik van 
maken in de communicatie. Met het 
verkopen van vis kan je een gevoel van 
romantiek overbrengen.” l

“mensen Vinden Het leuk om te weten waar de Vis Vandaan komt.” 
oP de Viswijzer-aPP is al deze informatie te Vinden.
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column svo

SVO vakopleiding food

Postbus 516 | 3990 GH  HOUTEN

Tel. 030-2758101 | Fax 030-

2758160

info@svo.nl | www.svo.nl

Twitter: @SVO_Opleidingen

Adviesgesprekken voeren met klanten in virtual reality. Onderwijs volgen op 
afstand, vanuit je eigen huis. Vissoorten herkennen met een VR-bril op. 
Nieuwe technologieën maken vernieuwende manieren van leren mogelijk. 
SVO vakopleiding food onderzoekt nu de mogelijkheden en start met 
verschillende pilots.

SVO is samen met een aantal externe experts bezig om een visie op innovatief onderwijs te 
ontwikkelen. Een heldere visie bepalen is belangrijk, want ‘innovatie’ is een breed begrip. 
Wat is nu echt innovatief en wat betekent dat voor het onderwijs? “Er zijn tegenwoordig 
veel technologieën zijn die volop kansen bieden”, zegt Rinus de Rijder, onderwijsmanager 
SVO vakopleiding food. “Zo maakt videobellen leren op afstand mogelijk, zodat studenten 
minder vaak naar het klaslokaal hoeven te reizen. Met virtual reality (VR) kunnen we alle 
mogelijke situaties nabootsen. In VR kan een student bijvoorbeeld oefenen met het voeren 
van klachtgesprekken of zien hoe duurzame visvangst in zijn werk gaat. Met VR is het 
alsof je een situatie zelf meemaakt. Onderzoek wijst uit dat het leereffect van VR hetzelfde 
is als dat van real life leren.”

HET LEERPROCES VERBETEREN 
SVO wil nieuwe technieken niet gebruiken om het huidige onderwijs te vervangen. 
Vakdocenten blijven onmisbaar en vis blijft een product wat je moet ruiken en voelen. 
“Nieuwe technologieën zijn aanvullend op ons bestaande onderwijs”, zegt Rinus. “Wij 
zoeken steeds naar manieren waarop we onze studenten nog makkelijker kunnen laten 
leren. Leren met nieuwe technologieën past daarbij. Samen met het bedrijfsleven 
ontwikkelen we innovatieve leermethoden die daarop aansluiten. We starten nu 
verschillende pilots, onder andere met herkenningstafels in virtual reality. Hiermee 
kunnen studenten zo vaak oefenen als ze willen, waardoor kennis nog beter tussen de 
oren komt.”

Rinus de Rijder, 

onderwijsmanager SVO vakopleiding food

Leren nog leuker 
met virtual reality
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nederlands visbureau

HARING, HARING, HARING
Het Nederlands Visbureau organiseert dinsdag 11 juni op 
Scheveningen de veiling van het eerste vaatje Hollandse 
Nieuwe. Dit event markeert de start van het nieuwe seizoen 
Hollandse Nieuwe, welke daags erna weer overal te koop is. 
Het goede doel waarnaar de opbrengst van de veiling zal 
gaan, betreft de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Als 
beschermvrouwe van dit doel verzorgt Claudia de Breij de 
presentatie. Ondernemers hebben onlangs per post het 
Visbureau Nieuws ontvangen met informatie over de 
mogelijke aanwezigheid als bieder bij het event.
Ter voorbereiding van het nieuwe haringseizoen is nieuw 
POS-materiaal te bestellen in de herkenbare, puur Hollandse, 
rood-wit-blauwe kleuren. Eenieder kan dit materiaal 
bestellen via www.webshop-visbureau.nl. Plaats tijdig (!) uw 
bestelling om goed voorbereid te zijn, zodra de eerste 
verkoopdag van deze nieuwe vangst, woensdag 12 juni,  
daar is.

HOLLANDSE NIEUWE STIJL
Naast de traditionele haringpromotie wordt de campagne 
‘Hollandse Nieuwe Stijl’ vervolgd. Het Nederlands Visbureau wil 
met deze campagne millennials die zichzelf nu een niet-haringeter 
noemen, verleiden met de Hollandse Nieuwe Stijl. 
Hollandse Nieuwe Stijl ontstaat door jonge haring met diverse 
ingrediënten te combineren, waardoor de meest verrassende 
nieuwe gerechten ontstaan. Van een simpele taco of panini tot een 
spannende poké bowl of shooter. De millennials worden bereikt 
via live tastings op verschillende locaties in het land, waar vooral 
jonge mensen komen. De campagne wordt ondersteund door 
prikkelende en uitnodigende social media-uitingen en een 
smaakmakend receptenboekje.

GA LOS MET HOLLANDSE NIEUWE STIJL
Speciaal voor de visspecialist is een promotiepakket ‘Ga los met 
Hollandse Nieuwe Stijl’ samengesteld om op de winkelvloer meer 
jongere klanten te inspireren haring te eten. Het promotiepakket, 
bestaande uit receptenboekjes, display, (digi)poster en tafelkaartjes, 
is gratis te bestellen via www.webshop-visbureau.nl. 

Seafood Expo Brussel
Ondertussen wordt gewerkt aan een datatool met 
marktinformatie over de export van vis en een informatieve 
brochure ‘de vissector in cijfers’ die onder meer worden 
ingezet tijdens de wereldvisbeurs Seafood Expo Global van  
7 tot en met 9 mei in Brussel.
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VAN VERKOOPWAGEN TOT VISWINKEL MET TERRAS

DE LAT LIGT HOOG
BIJ DE MARLIJN IN RENESSE
| tekst en foto’s: Petra Hermans-taekema

Renesse timmert flink aan de weg als badplaats voor iedereen. Zo’n dertig jaar terug waren 
het vooral jongeren die de campings bevolkten in de zomers, nu profileert het dorp zich als 
vakantieoord voor gezinnen. Het centrum van het Zeeuwse dorp is flink opgepimpt en de 
fraaie vishandel De Marlijn vormt een centrale ontmoetingsplek.

handel | viswinkel

de marlijn in Het centrum Van renesse is uitgegroeid Van VerkooPwagen tot grote winkel met terras.
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viswinkel | handel

‘De bestelzuilen staan er ter 
 ondersteuning, de meeste klanten 
 helpen we persoonlijk’

“Ons concept is ‘zien doet eten’ en we 
hebben ons assortiment flink uitge
breid”, vertelt Izabella van Prooijen, die 

met haar man Ron eigenaar is van de viswinkel. 
De winkel ligt aan het centrale plein in het dorp. 
Waar in het verleden nog een verkoopwagen 
stond, staat sinds enkele jaren een ruime winkel 
met groot terras met beweegbare overkapping. 
“Ze stonden hier rijen dik voor lekkerbekken, kib
beling en haring”, lacht Izabella. De gemeente 
SchouwenDuiveland werkte goed mee en de uit
breiding kon gerealiseerd worden.

TOPTEAM
Het is nu nog voorjaar, maar toch is er al behoor
lijk wat klandizie in de winkel. Er ligt een ruim as
sortiment vis en visgerechten in de lange 
koelvitrine: verse vis, salades, maaltijden en 
broodjes. “We hebben ook veel gezonde produc
ten, zoals quinoa en vegetarische gerechten, en 
ook wat vlees in maaltijden”, vertelt Izabella. 
Er werkt een groot team, dat de vakopleiding vis 
bij SVO heeft gevolgd. “We zijn een topteam, we 
doen het allemaal samen”, vertelt een medewerk
ster. ’s Zomers is er wel 20 man personeel, dan 
heerst er topdrukte. “Dan bestelt hier zo 200 man 
eten op een dag.” Zoveel personeel is ook wel 
nodig, want de winkel is zeven dagen per week 
geopend van 09.00 tot 20.00 uur. 

BESTELZUIL
Er komen veel Duitse toeristen, die naar mooie 
gebakken vissen vragen en niet alleen naar kibbe
ling. Zo’n 70 procent van de omzet wordt uit de 
gebakken vis gehaald. Ook broodjes en maaltij
den vinden gretig aftrek. De broodjeshoek is een 
echte blikvanger. Klanten kunnen zelf hun broodje 

samenstellen en het via speciale zuilen 
op twee plekken in de winkel bestellen. 
Deze zuilen zijn in twee talen te bedie
nen, vanwege de vele Duitse klanten. De 
bestelling aan de zuil wordt automatisch 
doorgegeven  en er komt een volgnum
mer uit waarmee bij de kassa afgerekend 
kan worden. “Ze staan er ter ondersteu
ning, de meeste klanten helpen we per
soonlijk”, verklaart Izabella. 

FRITUREN EN GRILLEN
De kibbeling en lekkerbekken worden 
vers gebakken. Kibbeling wordt ge
maakt van Amerikaanse pollack uit 
Alaska. Maar ook gegrilde producten zijn 
erg populair, zoals zalm van de bakplaat. 
Daarnaast verkoopt De Marlijn grote vis
spiezen. Er staan veel bakpannen in een 
rij. Enkele producten zoals inktvisringen 
en gefrituurd seafood wordt voorgebak
ken, zodat de bakolie niet te snel afkoelt. 
De aardappelen voor de frites van de 
fish & chips komen van een boer uit de 
regio. Ook de frites wordt voorgebak
ken. Alles wordt in eigen huis gemaakt: 
de maaltijden, en ook de sauzen zoals 
remouladesaus en knoflooksaus.

ADVIES
“We willen de klant zoveel mogelijk ad
vies geven”, zegt Izabella. “Soms vraagt 
iemand om een hele vis voor de barbe
cue. Dan kun je adviseren om de kop er 
aan te laten of juist eraf te halen.” Naast 
advies geven over gezonde voeding, 
vinden ze bij De Marlijn ook duurzame 
verpakkingen belangrijk. Geen plastic 
meer, maar houten bestek en bamboe 
schaaltjes en bordjes. De winkel is uitge
groeid van viskiosk tot vistraiteur. Iets 
wat in het nieuwe Renesse zeker op z’n 
plek is. l

klanten kunnen Hun bestelling Plaatsen bij een bestelzuil in de winkel.bij de marlijn wordt alles Vers bereid of gebakken.

eigenaresse izabella Van Prooijen 
 serVeert VisHaPjes oP Het terras.

in de Vitrine ligt een ruim assortiment 
Verse Vis, maaltijden en broodjes.



MULTIVAC PaperBoard voor verse visproducten

VERPAKKEN = MULTIVACCEN 
Met de MULTIVAC PaperBoard verpakkingsoplossingen helpen wij u de  
recyclebaarheid van uw verpakkingen te vergroten alsook het gebruik van  
kunststof te reduceren. MULTIVAC PaperBoard is verwerkbaar op het  
uitgebreide assortiment van standaard dieptrekverpakkingsmachines en  
traysealers tot zowel MAP als skinverpakkingen.

Meer info vindt u op: 
www.multivac.com/paperboard

BEZOEK ONS:
Seafood 2019 Brussel 
7 t/m 9 mei | Hal 4 Stand 6051

DE BESTE OBJECTEN  
VINDT U BIJ ONS

050 314 1232 dolf.stelpstra@cushwake.com

In het drukke stadscentrum van Groningen, aan de Oude Ebbingestraat en daarom dichtbij de Grote Markt bieden wij dit prachtige, 
onlangs geheel gerenoveerde winkelpand te huur aan. Deze drie aaneengesloten panden zijn geschikt voor het huisvesten van 
daghoreca dat is toegestaan tot 22:00 uur. Wij zoeken naar een restaurantinvulling met afhaalmogelijkheid. Heel specifiek zou een 
viszaak hier op zijn plek zijn en voor Groningen een toegevoegde waarde betekenen. De bruto vloeroppervlakte van het pand is ca. 
660 m2 en opgedeeld in een publieksdeel van ca. 520 m2 en ca.140 m2 doet dienst als kantoor, magazijn, koeling en toiletten.
 
Het winkelpand oogt strak en modern en is onlangs nieuw ingedeeld en onder meer voorzien van drie puien, een prachtige vloer en 
een geheel nieuwe e-installatie.
 
Spreekt deze mooie locatie in Groningen u aan? De stad die volop in beweging is en 60.000 studenten telt en de vijfde stad van 
Nederland is? Eventueel is het mogelijk om een gedeelte van deze ruimte te huren. Wij komen graag in contact met u.

In het stadcentrum van Groningen uw VISZAAK vestigen?

TE HUUR
GRONINGEN

CW OBJECT ADV 190x135_WT.indd   1 08-04-19   08:07
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vnv

Secretariaat: Fokkerstraat 2, 

3833 LD LEUSDEN

Telefoon: (033) - 495 30 96   

Fax: (033) 494 74 27

e-mail: info@visspecialisten.nl

Meer informatie:

www.visspecialisten.nl

www.verrasjesmaakmetvis.nl

www.versplatform.com

Vereniging 
van Nederlandse 
Visspecialisten

VNV VOORZITTER PETER VAN DE LAAR (70) 
MAAKT PLAATS VOOR DE VOLGENDE GENERATIE
| tekst: karel Van den HeuVel | foto’s: VnV

Afgelopen maand werd hij 70 jaar en besloot hij dat het tijd werd om het 
stokje over te dragen aan de volgende generatie. Peter van de Laar was 
lang betrokkenen bij de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten. De 
laatste jaren was hij voorzitter van de brancheorganisatie. Karel van den 
Heuvel, die door het bestuur is aangewezen als interim voorzitter, sprak 
met Peter over het verleden, heden en toekomst van de visdetailhandel.

Hoe lang ben je al betrokken bij VNV? En welke 
functies heb je bekleed?
Peter: “Ruim 45 jaar geleden stelde ik als jonge 

visondernemer vragen aan het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel over de toekomst van de viswinkels. Daarop 
werd ik uitgenodigd voor de commissie vis. Halverwege de 
jaren 80 benaderde toenmalig voorzitter van VNV meneer 
Rijsemus mij om plaats te nemen in het bestuur. Vanuit die 
rol heb ik vervolgens in verschillende commissies en 
besturen zitting gehad, onder meer in de commissie 
verantwoorde vis, in het dagelijks bestuur van het 
Productschap Vis, het Nederlands Visbureau en in de 
Stichting Vakopleiding Vis. Ik was betrokken bij vrijwel 
alles dat te maken had met regelgeving en promotie. Toen 
Rijsemus stopte als voorzitter, heb ik die rol van hem 
overgenomen. Later vertegenwoordigde ik de VNV nog in 
de Europese viscommissie, diverse overlegstructuren met 
andere versgroepen, het bestuur van het Sociaal Fonds en 
de Stichting Promotie Visdetailhandel.”

Dat is een hele waslijst! Hoe heb je de visdetailhandel 
zich zien ontwikkelen in de afgelopen decennia?
“Er zijn grote stappen gezet. De uitstraling van de meeste 
viswinkels is aanzienlijk verbeterd, er staat bijna overal 
goed personeel achter de toonbank en het aantal 
verkooppunten van vis is de laatste jaren gegroeid. Veel 
visspecialisten hebben met een mooi kant- en 
klaarassortiment slim ingespeeld op veranderend 
consumentengedrag. Er ontstaat steeds vaker ook een 
vermenging tussen de traditionele viswinkel en horeca.”

Een sector om trots op te zijn dus. Op welke 
activiteiten van VNV ben jij het meest trots?
“Dan denk ik aan het ontstaan van de cao, waardoor 
iedere medewerker in de sector onder de juiste 
arbeidsomstandigheden kan werken, maar zeker ook aan 
alle grote promotionele activiteiten zoals de Nationale 
Keuring Haringsnijden, de Kibbeling Cup en de 
Nationale Haringcampagne.”

Welke kansen zie je in de toekomst voor de sector?
“Het inspelen op thema’s als gezondheid en 
duurzaamheid. Het eten van vis past heel goed bij een 
gezond voedingspatroon en kan bijdragen aan het gezond 
houden van de bevolking. Vis is bovendien een veel 
duurzamere optie dan vlees. Tot slot ben ik blij om te 
zien dat er nog veel jonge ondernemers kiezen voor een 
carrière in de visbranche. Het is hard werken, maar blijft 
een prachtig vak.”

‘Ik ben blij 
dat veel jonge 
ondernemers 

kiezen voor de 
visbranche’

Peter Van de laar: “ik was betrokken bij Vrijwel alles dat te 
maken Had met regelgeVing en Promotie.” 
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EXPO HOUTEN TWEE DAGEN VOL MET LEKKERNIJEN

VIP-EVENT 2019
VERS, INSPIREREND EN ACTIEF 
| tekst: redactie Vismagazine, xandra Veltman | foto’s: koos groenewold

VIP 2019 was een jubileumeditie met veel samenwerkingspartners, 
waaronder Vismagazine. Expo Houten was twee dagen een en al 
bedrijvigheid, vol heerlijke geuren zowel binnen als buiten. Bedrijven 
demonstreerden hun producten, er was een uitgebreid kennisprogramma 
en een scala aan workshops.

evenementen | vip-event
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vip-event | evenementen

Commentaar

artikel 4 pagina’s VIPbeurs. 2 foto’s haringsnijden (snijden en keuren) op 
openingspagina.
Ander beeld verspreiden over de pagina’s in blokken. Mag ook 1 pagina 
met alleen kleine fotootjes.
De workshops komen op 2 aparte pagina’s (3233)

Petra ik heb em terug op ter goedkeuring gezet omdat jij dacht dat er 
teveel tekst was bij mij is dat niet zo hoor. (Karin)Het VIP-event 2019 was groter dan 

ooit en besloeg drie beurshallen. 
Alles rond vis was deze editie 

gevestigd in Hal 3, waar ook de 
ambulante handel was gepositioneerd. Bij 
binnenkomst trof je er de foodtruck van 
Hollandse Nieuwe Stijl van het Neder-
lands Visbureau. Daar toverde chef Derk 
de Jonge met haring. Haringhapjes met 
appel, geroosterde biet of bietengazpacho 
met haring. Naast de haring lag er dan 
ook het formulier om Vriend van het 
Nederlands Visbureau te worden. Een 
win-win aanbod: je ondersteunt het werk 
van het Visbureau en krijgt er vele 
voordelen voor terug. 

KEURING HARINGSNIJDEN
Een beetje weggestopt achterin Hal 3 was 
de Haringkeuring. Andere jaren heel 
druk bezocht, maar dit jaar was de animo 
beduidend minder. Misschien omdat het 
hele visgebeuren minder was , wellicht 
vanwege de Visbeurs in oktober dit jaar.
Anneke Ouwehand-Heemskerk en Leo 
de Jong waren twee van de aanwezige 

haringkeurmeesters. Samen liepen ze alle 
punten door, zowel aan de buitenkant als 
de binnenkant. Er werden 116 haringen 
gekeurd. Leo de Jong: “Het niveau ligt elk 
jaar hoger en het gemiddelde komt wel op 
9.” Zelf was hij vijftig jaar visboer en het 
haringsnijden is in die tijd veranderd. 
Anneke Ouwehand-Heemskerk geeft 
workshops haringsnijden om jongeren te 
motiveren. Ze ziet ook steeds meer jonge 
vrouwen haring schoonmaken. Hun fijne 
vingers maken dat de haring nog 
preciezer wordt schoongemaakt. Ook de 
mesjes nieuwe stijl met de scherpe, beetje 
bolle achterkant, verbeteren de techniek. 
Bezoekers met een viswinkel konden zich 
op de beurs ook inschrijven voor de 
tweede editie van de Nationale Haring-
test. Na een succesvol eerste editie, gaat 
de wedstrijd in 2019 op herhaling.

VISWIJZER ETIKETSYSTEEM
Maud Veraar van de Good Fish Foun-
dation opende haar presentatie met het 
filmpje uit een uitzending van Kassa 
eerder dit jaar. De Europese Commissie 

heeft verplicht dat elke viswinkel de vis 
moet etiketteren wat betreft vangstge-
bied en vangsttechniek. Er komt een 
moment dat elke winkel erop afgere-
kend gaat worden. Good Fish Founda-
tion ondersteunt viswinkels met de 
implementatie van het Viswijzer 
etiketsysteem. De Heeren van de Vis, 
die in 2018 als eersten de etikettering op 
orde hadden (zie Vismagazine oktober 
2018) hebben er baat bij, zo vertelden 
ze. Het is transparant en het bedrijf 
komt extra betrouwbaar over. Na 
‘Kassa’ hebben al 60 winkels zich 
gemeld. MSC sloot er op aan en wil 
detaillisten motiveren om te kiezen voor 
MSC-keurmerk. MSC heeft 16.000 
consumenten ondervraagd. Die vragen 
bij de specialist wat MSC en ASC 
inhoudt, want de supermarkt heeft geen 
‘verhaal’, betoogde Victor Simoncelli. 
Juist die detaillist kan de hoogste graad 
in duurzaamheid bieden. Door te 
labelen, te promoten en een klankbord 
te zijn. Moeilijk en duur is het niet. 
Zowel de kleine handmatige kokkelvis- >>
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ser als de grote industrieel werken 
volgens dezelfde MSC-standaard. 
Sandra Spier-Schmitt van Duracert licht 
de werkwijze en kosten toe. Dankzij het 
groepscertificaat is de gehele procedure 
voor iedereen haalbaar. Na de intake 
kun je MSC- en ASC-producten gaan 
verkopen. Ook krijg je een eigen klan-
tenportaal ter ondersteuning. Adriaan 
van Moort, secretaris van de VNV, 
besloot met de opmerking dat hij als 
zuinige Zeeuw aangenaam verrast was 
door zowel de betaalbaarheid via 
groepscertificering als het weinige extra 
werk. Als de visdetaillisten gecertifi-
ceerde vis gaan verkopen, voorzien van 
een Viswijzer-etiketsysteem, verzekeren 
ze hun boterham van de toekomst. 

DE BEURS
Vanuit Hal 3 kon je over het Foodtruck-
plein met aan de zijkanten de workshop-
ruimtes doorlopen naar de eigenlijke 
beurs in Hal 1 met een uitgang naar het 
barbecueplein, dat vooral op vlees gericht 
was. In Hal 1 toonden foodbedrijven hun 
nieuwste producten en lieten die vooral 
ook proeven. 

KRUIDEN
Het zijn inmiddels bekende gezichten, 
Martijn Lelsz, Ron Kuiper en Peter Eernst 
van AVO. Er stonden flink wat rubs op de 
plank en de koeltoonbank lag vol lekkernijen 
met vooral Lafiness marinades en kruiden, 
plus enkele allergeen-vrije panades. Van 
Popeye’s roll tot Senatorsteak en van 
kabeljauw met de nieuwe citroen-peper 
marinade tot Dorade à l’Avignon. 
Epos had het druk, zoals altijd. “We 
willen klanten inspireren met nieuwe 
producten”, zegt marketing manager 
Marc Antonioli. De mooie blikjes met 15 
kruidenmélanges voor de consument, 
speciaal voor de detaillist ontworpen, 
werden geïntroduceerd op de Slavakto en 
zijn zo’n succes dat er inmiddels een 16e 
voor salades aan is toegevoegd. Pascalle 
Veerman zorgde voor visrecepten en 
buiten bereidde Ralf Lemmerling 
spareribs met 5 spices marinade, Chinese 
roaststeak en afgelakt met pekingsaus. 
Ook nieuw in het assortiment is de 
Toktoksaus, niet alleen lekker bij kip, 
maar ook bij ei en vis.
Het team van Degens had de Zhero 
Menukaart op tafel staan. Geen MSG, 

gluten, fosfaten of palmvetten. “Inmiddels 
merken we wat voor invloed MSG kan 
hebben op bijvoorbeeld de bloeddruk”, 
zegt Chris Schuiling. De zoektocht naar 
varianten als nootmuskaat en azijnpoeder 
werken zeker zo goed. Aan houdbaarheid 
doet het niets af, zo blijkt. Proeven, is het 
advies. Er komen steeds nieuwe smaken 
bij, zoals de Taste sensation Satay, chili-
concarne-sausde, Subliem Burgermix 
Peper & Zout en de Sousvidemix. Veel 
gebruikt wordt het Saltwell Seasalt dat 35 
procent minder natrium bevat.
Verstegen Spices & Sauces heeft elk 
jaar wel een nieuwe land als thema. Dit 
jaar staat Suriname in de spotlights, een 
mengeling van verschillende culturen, 
dus verschillende smaken. Javaanse en 
Hindoestaanse elementen komen terug 
in de zeven varianten: een World grill 
marinade, Marinade Javaans en 
Hindoestaans, vier kruidenmixen (twee 
rubs en twee spicemixen) zonder suiker, 
maar met een zoetje van wortelvezel.

HANDEL
‘Thuis lekker eten’ is het nieuwe maal-
tijdenconcept van Boonstra Verswaren 
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met als uitgangspunten: vers en lekker. 
De maaltijden worden pas bereid nadat 
de klant ze heeft besteld. Ze bevatten zo 
weinig mogelijk additieven en zijn 
daardoor beperkt houdbaar. Er zijn 
zo’n 180 variaties, die drie keer per jaar 
worden vernieuwd. De slager stelt zijn 
eigen combinaties samen en kan dan 
zijn eigen vis of vlees toe te voegen. De 
maaltijden zijn verkrijgbaar in een 
grote bulkverpakkingen of in consu-
mentenporties. De verpakkingen zijn 
duurzaam. Het materiaal is composteer-
baar, kan in de magnetron en neemt 
geen vocht op.
‘Samen toveren we een glimlach op je 
gezicht’ is het motto van Bonfait. Hun 
salades staan uitgestald op grote schalen en 
zien eruit om meteen toe te happen. Er zijn 
tal van variaties, zowel met vis als met vlees. 
De basissalades levert Bonfait, de verse 
producten zijn naar keus zelf toe te voegen. 
Receptideeën staan in een fraaie folder. 

INDUSTRIE
Delmo presenteerde de verbeterde 
saté-maker. Hiermee kunnen gemakkelijk 
in een keer 49 kipsatéetjes gemaakt 

worden. Het apparaat werd gedemon-
streerd en de bereide satestokjes vonden 
gretig aftrek. Naast verschillende 
machines toonde Delmo op een gedekte 
tafel ook de nieuwe BBQ-disposables. 
Afbreekbare borden gemaakt van suiker-
riet en plastic bestek van biobased 
materiaal. “Zo laten we het er mooier uit 
zien”, aldus Renske de Leede.
Emondt KMI staat op de beurs met de 
duurzame toonbanken die sinds 
afgelopen jaar op de markt zijn. Het 
bedrijf richt vooral veel bakkerijen en 
slagers in, maar ze zien ook een stijgende 
lijn in het aantal viswinkels. Ronald de 
Kleer is de adviseur bij het bedrijf, die 
alleen vis doet. Hij vertelt vol enthousi-
asme over de viswinkels en kiosken die 
hij de afgelopen tijd heeft ingericht. Elke 
versspecialist kan terecht bij Emondt 
KMI. Sinds de fusie van Emondt en KMI 
gaat het goed samen, ze vullen elkaar aan. 
Het bedrijf levert niet alleen vitrines en 
koelmeubels, maar regelt de hele klimati-
sering in de winkel. En alles zo duurzaam 
mogelijk. Zo is Emondt KMI ook bezig 
met installaties voor het terugwinnen van 
warmte.

MKB-GERICHT
FAK Nederland mist geen enkele beurs 
in de versbranche. De bekende blauwe 
tasjes hangen om menig schouder. Het 
FAK-systeem is dan ook speciaal ontwik-
keld voor de verswinkel. Steeds meer 
winkels maken er gebruik van. De 
FAK-software werkt vanuit de cloud en 
alles is op elkaar aangesloten en 
afgestemd, van kassa tot webwinkel. 
Mercurius verzekeringen en Van 
Kempen en Co (verzekeringen en 
accountancy) hadden een huiskamer 
ingericht met banken en natuurlijk koffie. 
Voornamelijk om tijd te hebben om met 
klanten te praten. In de twee dagen 
streken veel nieuwe gezichten neer, zowel 
voor informatie als om even bij te komen 
van de vele indrukken. 
ISDN verdwijnt per 1 september 2019. 
Daar speelt internetprovider OmniaCon-
nect op in. Dit bedrijf richt zich met zijn 
IT-oplossingen specifiek voor het mkb. 
“Winkels zullen zich moeten aanpassen 
aan de veranderende wensen en eisen van 
de consument en daar spelen wij op in”, 
aldus accountmanager Thomas van der 
Mark. l
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VAN GAT IN DE MARKT
TOT MARKETINGPLAN
| tekst: micHelle de koning, marieke Pols | foto’s: koos groenewold, VersPlatform

De jubileumeditie VIP 2019 bood de bezoekers een uitgebreid kennisprogramma. 
In een theater en drie workshopruimtes konden geïnteresseerden terecht voor 
presentaties over alle facetten van een versbedrijf. Bij elkaar inspireerden de 
lezingen tot een frisse kijk op je bedrijf, je klanten en je (marketing-)aanpak.

Tijdens de Vershelden Collegetour 
deelden drie ondernemers hun 
aanpak en kijk op het versvak. 

Hendrik Pieter de Graaf (Ru-Vis) zag een 
aantal jaar geleden een gat in de markt op 
het gebied van kerstpakketten. “Er waren 
toen nog geen websites voor kerstpakket-
ten met vis. Wij zijn daarmee begonnen 
en afgelopen jaar gingen er in één week 
10.000 pakketten de deur uit.” Uiteraard 
is zo’n jaarlijkse piek een kwestie van 
goed plannen, maar door in september al 
te beginnen met het vouwen van de 
dozen en met veel hulp in die ene week, 
lukt het om dit deel van het bedrijf te 
laten groeien.
Suzan Steltenpool (Keurslager Stelten-
pool) is sinds kort medevennoot in de 
slagerij naast haar ouders. De winkel 
richt zich de laatste tijd bewust wat meer 
op de flexitarische en vegetarische klant. 
“Je moet mee met die ontwikkelingen. Als 
iemand hier een bestelling doet voor een 
barbecue voor 50 personen, dan zitten 
daar altijd vegetariërs bij en die wil ik ook 
iets goeds bieden. Wij zoeken het niet in 
vleesvervangers, maar in alternatieven. 

Gevulde aardappels, groenten, portobel-
lo’s met kaas, de mogelijkheden zijn 
eindeloos. Afgelopen zomer introduceer-
den we groentespiezen met een marinade. 
Die verkochten we aan alle klanten, want 
ook mensen die wel vlees eten wilden ze 
er graag bij.” 
De Belgische slager Henk de Vlieger 
(Slagerij Henk) is de bedenker van de 
versbox: een koelkast met individueel 
afsluitbare vakken die een slager buiten 
kan neerzetten zodat klanten na sluitings-
tijd vooraf bestelde en betaalde producten 
kunnen ophalen. “Het is geen vervanging 
van de winkel, maar een aanvulling erop. 
Steeds meer mensen willen online 
kunnen bestellen en afhalen op een 
moment dat hen uitkomt. Voor hen is dit 
een uitkomst.”

ONDERNEMENDE WINKEL
Die haast onder consumenten kwam ook 
aan de orde bij Carin Frijters’ presentatie 
‘De ondernemende verswinkel’. Zij nam 
haar toehoorders mee in de mogelijkhe-
den die je als verswinkel hebt om in te 
spelen op ontwikkelingen van vandaag de 
dag. Waarvan een gebrek aan tijd er 
duidelijk één is. Carin schetste de vier 
identiteiten waar je als versondernemer 
voor kunt kiezen. Wil je maximaal gemak 
gaan bieden? Zorg dan dat je klanten in je 
winkel makkelijk de weg vinden. Maar 
ook: laat jongere generaties zien hoe ze 

iets moeten klaarmaken en spring in op 
momenten zoals stress rondom feestda-
gen. Als je meer wilt gaan voor ‘bewust en 
gezond’, bied je klant dan informatie over 
voedingswaarden en vitaminen. Op de 
kaartjes waar nu vaak alleen product en 
prijs staan, kun je meer informatie kwijt. 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de optie 
‘transparant’. Daar kun je ook ‘keuzehulp’ 
bij aanbieden: van welke smaken houdt 
de klant en welke producten heb je dan 
voor hem of haar? En als vierde optie kun 
je als versondernemer ‘inspirator’ zijn. 
Inspireer je klanten, door je eigen passie 
en liefde voor het vak, om met jouw 
producten aan de slag te gaan.

Met de tips van Carin Frijters konden 
VIP-bezoekers vervolgens tijdens de 
lezing ‘Lokale marketing’ meteen 
praktisch aan de slag. Communicatie-ad-
viseurs van de Vereniging van Keursla-
gers namen de stappen door die je als 
ondernemer moet zetten om te komen tot 
een goed (lokaal) marketingplan. Van 
doel, tot doelgroep, middelen en budget. 
“Dat laatste vergeten ondernemers vaak, 
maar je moet zorgen dat er budget is, wij 
adviseren minimaal één procent van de 
totale omzet.”

AMBULANT
Voor de ambulante handel presenteerde 
de CVAH in drie delen de Markt van 

‘Inspireer je klanten 
om met jouw producten 
aan de slag te gaan’

evenementen | vip-event
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Commentaar
2 pagina’s.

Extra streamer in witruimte naast kader : ‘Voor het ver
zelfstandigen van de markt is een goede toekomstvisie 
noodzakelijk’
Bovenste foto, onder kader vervangen door:
foto collegetour MdK
nieuwe bijschrift:
Maarten Mens leidt de collegetour met (v.l.n.r.) Henk de 
Vlieger, Suzan Steltenpool en Hendrik  Pieter de Graaf.

Kan de streamer op de eerste pagina half n de kolom en 
half ernaast? niet zoals nu precies in de kolom, maar 
een beetje eruit springend? Dus van de vijf kolommen 
de 2e en de 3e? (Michelle)

Bedoel je het zo? Ik snap niet wat je bedoeld met “us 
van de vijf kolommen de 2e en de 3e?” (Karin)
Ja, dit bedoel ik, dank je wel!

Morgen, een initiatief om markten anders 
in te richten en deze te verzelfstandigen. 
Ofwel de ondernemers organiseren de 
markt zelf en de gemeente faciliteert hen. 
Na onderzoek vormen de ondernemers 
een werkgroep en maken zij een busi-
nessplan. Van de ondernemers op de 
markt wordt verwacht dat zij zich volop 
inzetten. Zo kan een ondernemer bij 
slecht weer niet zijn kraam inpakken en 
eerder weggaan. Vervolgens was er 
aandacht voor De markt online. Elke 
markt krijgt een eigen website waar de 
ondernemers zich presenteren. Het is de 
bedoeling dat ondernemers deze website 
zelf vullen met nieuws, acties en aanbie-
dingen. 

OFF- EN ONLINE MEDIA
Ook wordt er stilgestaan bij de inzet van 
social media. De Markt van Morgen 
gelooft in de combinatie van offline en 
online media. Zo worden winacties 
aangekondigd op de markt en op 
Facebook. Tot slot kwam marktmanager 
Bert Berg van de Siermarkt, weekmarkt 
Houten en markten Nieuwegein aan het 
woord. Hij benoemde de voorwaarden 
voor een succesvolle markt: een bekwaam 
bestuur, goede contacten met partners als 
de gemeente, betrouwbaarheid en een 
goede marktmanager. Hij gelooft dat voor 
het verzelfstandigen van de markt een 
goede toekomstvisie noodzakelijk is.l

GEUR- EN SMAAKTEST SVO

SVO en het Expertisecentrum organiseerden een geur en smaaktest zoals 

die ook onderdeel is van de Training Gecertificeerd Productkeurmeester. 

Zeven bakjes waarvan de deelnemers de juiste geur moesten aangeven en 

vijf bakjes om te proeven welke het meeste en het minste zout bevatte. “Dit 

soort oefeningen kun je ook in je eigen zaak met je medewerkers doen. Dit 

stimuleert kennis van smaken, van structuur, mondgevoel. En daardoor kun 

je producten ook weer beter bij je klanten adviseren.”

carin frijters 
neemt de 
aanwezigen mee 
in Haar Visie oP 
de toekomstige 
Verswinkel.

maarten 
mens leidt de 
collegetour 
met (V.l.n.r.) 
Henk de 
Vlieger, suzan 
steltenPool en 
Hendrik  Pieter 
de graaf.

de markt Van 
morgen gaat er 
anders uitzien. 



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

Ter overname: visspeciaalzaak gelegen in het mooie plaatsje Oosterbeek.
De winkel is keurig ingericht en onderhouden. Er zal zonder personele 
verplichtingen geleverd worden. Diverse sterke medewinkeliers in de 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 op SUPER locatie in overdekt 
winkelcentrum in het Rijnmondgebied. Inventaris verkeert in perfecte staat 
van onderhoud en dateert van medio 2017. In deze onderneming wordt een 
zeer goed rendement behaald.
Winkel ligt tegenover in-/uitgang AH en naast een warme bakker en 
Keurslager.
Nieuwsgierig? Bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraag de 
projectinformatie op.

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

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

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

Voor meer informatie kunt u vragen naar Peter Wortman.
Tel. 033-43235523W
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Beedigd Makelaar OG en  
gecertificeerd Taxateur
Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden

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

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

hondshaai, inktvis, rogvleugel, ...

• dieponthuiden van zalm of gerookte zalm

• eenvoudig in gebruik

• minimaal onderhoud

• ontworpen voor industrieel, continu gebruik

• uitstekend zijn voor occasionele verwerkers

• lange levensverwachting dankzij de vervaardiging  

uit de best beschikbare materialen 

• uitermate geschikt voor het ontgraten van hele filets of 

het verwijderen van kopgraten na een automatische 

machine.

“Marktvolgers vind je overal,

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

STEEN ST111 ONTHUIDMACHINE STEEN ST591 ONTGRAATMACHINE 
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Gerrit van den Berg 
Profinis Accountants en Adviseurs

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

Willekeurig afschrijven
Met name startende ondernemers blijken vaak niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden op dit 
gebied. Daarom breng ik deze graag nog eens onder de aandacht.

Willekeurig afschrijven betekent dat zelf bepaalt 
mag worden hoe en wanneer een bedrijfsmiddel 
afgeschreven wordt. Er bestaan meerdere 
regelingen voor willekeurige afschrijving. De 
belangrijkste twee zijn de willekeurige 
afschrijving voor startende ondernemers en 
willekeurige afschrijving op milieu
bedrijfsmiddelen (VAMIL). 

Per kalenderjaar geldt een maximumbedrag 
voor investeringen, die in aanmerking komen 
voor willekeurige afschrijving. Dit maximum is 
gekoppeld aan het maximumbedrag voor de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij 
overschrijding van dit maximumbedrag mag zelf 
een keuze gemaakt worden op welke 
bedrijfsmiddelen willekeurig afgeschreven 
wordt. Overigens is het minimum 
investeringsbedrag voor de KIA niet relevant 
voor het mogen toepassen van willekeurige 
afschrijving. Als het bedrijfsmiddel direct na 
investering in gebruik genomen wordt, mag 
meteen begonnen worden met afschrijven. 
Wanneer het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik 
genomen is, dan mag maximaal afgeschreven 
worden over het bedrag dat in het investerings
jaar is betaald.

VAMIL/milieu-investeringsaftrek
Dit betreft twee regelingen voor milieu
investeringen die vaak gecombineerd worden. 
Op de zogenaamde Milieulijst staan alle 
bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor 
MIA en/of VAMIL. In tegenstelling tot de 
willekeurige afschrijving voor startende 
ondernemers staan deze regelingen ook open 
voor ondernemingen die onderworpen zijn aan 
de vennootschapsbelasting. U komt in 
aanmerking voor MIA/VAMIL als een investering 
voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst, is 
niet eerder gebruikt en de investering moet 
betrekking hebben op aanschaf en 
voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.

• Voor de MIA moet tevens het bedrag aan 
milieuinvesteringen minimaal € 2.500 per 
bedrijfsmiddel zijn.
Binnen drie maanden na de investering (lees: het 
aangaan van verplichtingen) dient deze 
aangemeld worden bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Voor 
investeringen vanaf 2011 is de VAMIL beperkt tot 
75 procent.

Dat willekeurige afschrijving ook misbruikt kan 
worden blijkt uit een recente uitspraak van 
Rechtbank Gelderland. Kern van de zaak is het 
oprichten van een vennootschap onder firma met 
als enige doel het verkrijgen van de fiscale 
faciliteit van willekeurige afschrijving. In de VOF 
werden forse verliezen gecreëerd door 
gebruikmaking van de tijdelijke willekeurige 
afschrijvingsfaciliteit. Vervolgens zijn de VOF 
aandelen in persoonlijke BV’s ingebracht en 
daarna zijn de machines verkocht aan een andere 
BV van een van de vennoten. De VOF is gestaakt. 
Op basis van stukken bleek dat geen sprake was 
van een bron van inkomen. Vooraf was namelijk 
duidelijk dat de economische 
activiteiten van de VOF in de tijd 
beperkt zouden zijn tot de duur van 
de willekeurige afschrijving. Binnen 
die periode zou, gelet op de aard 
van de investeringen en de 
daarmee gepaard gaande hoge 
financieringslasten, nooit een 
positief resultaat kunnen worden 
behaald. De uitspraak 
resulteerde in het 
terugdraaien van geclaimde 
verliezen uit onderneming 
en werden er 
vergrijpboetes opgelegd. 
Laat u hierdoor echter 
niet ontmoedigen op 
een legale wijze 
gebruik te maken van 
genoemde regelingen! 



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

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

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

INFO@MIDDENNEDERLAND.NL  •  WWW.MIDDENNEDERLAND.NL

VIS.indd   1 25-03-19   13:59

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

Het Spijk 32
8321 WT  Urk 
Postbus 110
8320 AC  Urk  

T  0527 - 681 726  
F  0527 - 685 239
E  info@profi nis.nl  
W  www.profi nis.nl 

De Nederlandse visverwerkende industrie en 
visgroot handels kennen geen geheimen voor 
Profi nis. Wij zijn vertrouwd met alle specifi eke 
uitdagingen binnen de sector en hebben jarenlange 
ervaring in advies en ondersteuning.

Profi nis is dé branchespecialist voor de vishandel!

Branchespecialist voor
internationale vishandel

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

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

COMPLETE KWALITEITS WINKELINTERIEURS

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

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

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van het relevante nieuws? Schrijf je dan nu in voor 
de gratis EVMI nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt jou:

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

•  Interessante bijeenkomsten en congressen
•  Relevante vacatures

Ga naar evmi.nl/nieuwsbrief en schrijf je vandaag nog in!
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GROOT HOLLAND PAVILJOEN IN TWEE BEURSHALLEN

BRUSSEL IN TEKEN VIS TIJDENS 

SEAFOOD EXPO GLOBAL
| tekst: Petra Hermans-taekema | foto’s: Vismagazine

De Seafood Expo Global 2019 in Expo Brussel vindt dit jaar plaats van 
dinsdag 7 tot en met donderdag 9 mei. Dit jaar presenteren maar liefst 17 
Nederlandse bedrijven zich binnen het Holland Paviljoen. Het Holland 
Paviljoen bestaat uit 5 grote blokken verdeeld over hal 6 en 9.

De Seafood Expo Global (SEG) is 
met 1.940 exposanten uit 78 
landen en bezoekers uit 140 

landen al jaren de grootste visvakbeurs 
ter wereld en vindt elk jaar eind april of 
begin mei plaats in Expo Brussel. Veel 
landen presenteren zich in een eigen 
paviljoen. Het Nederlands Visbureau 
organiseert elk jaar op de SEG een 
Holland Paviljoen. Dit Holland Paviljoen 
biedt Nederlandse importeurs en expor-
teurs van vis- en visproducten de moge-
lijkheid te participeren in een opvallende, 
in het oog springende presentatie onder 
Nederlandse vlag. De Nederlandse 
vissector is op deze wijze als collectief 
duidelijk herkenbaar ten opzichte van 
andere, concurrerende landen.

SPG
De Seafood Processing Global is vast 
onderdeel van de beurs.  Hal 3 en 4 zijn 
traditiegetrouw gereserveerd voor de 
industriële bedrijven. 

AWARDS
De Seafood Excellence Global 
Awards-wedstrijd is ontworpen om elk 
jaar de beste visproducten te onder-
scheiden. Er zijn vijf categorieën:  
Innovatie, Gemak, Gezondheid & 
Voeding, Retail-verpakkingen en 
Seafood Product Line. Grote prijzen 
worden gegeven aan het Beste retail-
product en aan het Beste hotel / 
restaurant /catering (HORECA)- 
product. Dit jaar zijn twee bedrijven 

DEELNEMERS HOLLAND 
PAVILJOEN

Hal 6:
• BML Food Group  6/1101

• Bonesca  6/1001

• Dayseaday Group  6/1101

• Isola Fish  6/1001

• Nederlands Visbureau  6/1101

• Neerlandia  6/1001

• Platvis Holland B.V.  6/1001

• Prins en Dingemanse  6/1001

• Roem van Yerseke  6/915   

• Oromar  6/915   

• Urker Zalmhuys  6/1023

• Varia Vis  6/1101

Hal 9:
• ACV B.V.  Noordzee Turkey  9/4239

• Kingfish Zeeland B.V.  9/4239

• Noordzee International  9/4239

• Seafresh/Seafrozen bv  9/4143

• VanderLee Seafish b.v.  9/4239

genomineerd: Dutch Yellowtail van 
Kingfish Zeeland (in 2017 al overall 
winnaar) en Ocean Tartinade Tuna van 
Amacore Seafood uit Hilvarenbeek.

Meer informatie is te vinden op de 
website: www.seafoodexpo.com/global. l

evenementen | vakbeurs seg/spg
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wetgeving

Kees Jack

Slapend dienstverband 
toch opzeggen
Onlangs oordeelde de rechter van de rechtbank Den Haag dat een werkgever het dienstverband met 
een zieke werknemer onmiddellijk moest opzeggen nu het strijd met goed werkgeverschap zal 
opleveren als in dat geval het dienstverband nog langer slapend zou worden gehouden. Het gevolg 
hiervan is dat de werkgever in kwestie dan ook de transitievergoeding moet betalen van circa 150.000 
euro bruto. Een bijzondere uitspraak, omdat een rechter een werkgever niet eerder dwong de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In een geval waarbij een werknemer niet zal 
terugkeren op de werkvloer, is het wenselijk dat 
het dienstverband wordt beëindigd. Er is immers 
sprake van een ‘inhoudsloze arbeidsovereen
komst’ als een werknemer in dienst blijft, maar 
feitelijk niet in de onderneming werkt en ook 
geen loon ontvangt. Sinds de inwerkingtreding 
van het nieuwe ontslagrecht komt het echter 
steeds vaker voor dat werkgevers er voor kiezen 
om het dienstverband niet te beëindigen, maar 
‘slapend’ houden. Op deze manier voorkomt de 
werkgever namelijk dat hij een transitie 
vergoeding aan die zieke werknemer moet 
betalen. De werkgever heeft de zieke 
werknemer al twee jaar loon moeten 
doorbetalen en het wordt als oneerlijk 
gekwalificeerd dat hij daarbovenop ook nog 
eens een transitievergoeding moet betalen. 

De wetgever is het echter niet eens met deze 
stelling. De minister gaf in 2015 al aan dat het 
niet van ‘fatsoenlijk werkgeverschap’ getuigt 
als een werkgever 
een zieke 
werknemer slechts 
in dienst houdt om 
onder zijn ver
plichting tot het 
betalen van een 
transitievergoeding 
uit te komen. 
Echter het 
Gerechtshof 
Amsterdam oor
deelde in 2016 dat 

het in standhouden van een slapend dienst
verband niet van slecht werkgeverschap 
getuigt.

Wet compensatie transitievergoeding
Deze wet zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 april 
2020 in werking treden en regelt onder andere 
dat de werkgever die een transitievergoeding 
betaalt bij de beëindiging van het dienstverband 
na twee jaar ziekte, wordt gecompenseerd door 
het UWV vanuit het Werkloosheidsfonds.  
De compensatieregeling geldt ook voor reeds 
betaalde transitievergoedingen (vanaf 2015), 
mits dat verzoek binnen een bepaalde termijn 
wordt ingediend. Op deze manier wil de overheid 
de slapende dienstverbanden tegengaan en 
worden werkgevers tegemoet gekomen.
Het is de vraag of de uitspraak van de rechtbank 
Den Haag – tot de inwerkingtreding van 
voornoemde wet – tot nieuwe ontwikkeling 
leidt. Het is dan ook verstandig u hierover te 
laten adviseren.
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De demo-ruimte bij AVO voor presentaties en 
demonstraties biedt plek aan een beperkt aantal 
gasten. Volgende keer worden het twee 

workshops zegt Peter Eernst, verkoopleider Benelux: 
“Dan besteden we meer aandacht aan vis; daar is vraag 
naar.” 

PROEVEN
De Lafiness marinades zijn beslist onderscheidend.” Al 
eens tonijnsteak geproefd met Coffee black pepper? Of 
met Black garlic premium? Het lijkt gedurfd, zegt 
verkoopadviseur Ron Kuipers. “Maar het creëert een 
verrassend goed evenwicht aan smaken.”
Kuipers en zijn collega Martijn Lelsz vertellen er 
smakelijk over. Lelsz: “Probeer ze gewoon eens uit met 
zeebaars, gamba’s, tonijn, kabeljauw, zalm op de huid, 

koolvis... Kies groenten 
erbij. Je kunt veel 
marineren met de zwarte 
gefermenteerde knoflook- 
marinade en de tientallen 
andere smaken. Verwen 
venkel eens met Mustard 
honey en krieltjes met de 
rozemarijn-variant. 
Premium truffel past ook 
mooi bij kabeljauw. De 
nieuwste loot aan de 
Lafiness stam is de 
Premium saffraan. Een 
zachtgele kleur, gemaakt 

met echte saffraan. Die kan op vis maar past ook op kip.”
Het is verstandig om te letten op het verschil tussen de 
Duitse en Nederlandse smaak, zegt Kuipers. “Duitsland 
eet zouter. De oplossing is om minder marinade per kilo 
vis te gebruiken. Aan de smaak doet het niets af. Vind je 
eenmaal een goed evenwicht tussen marinade en vis, dan 
is het alsof er een engeltje over je tong fietst.”

SOUS-VIDE EN BARBECUE
Grillen, bakken op de ofyr of de plancha, licht roken, het 
lukt allemaal. Dat is mede omdat de fairtrade plant-
aardige olie zo lang wordt gedraaid dat er een vette 
emulsie met de kruiden ontstaat waarvan je maar weinig 
nodig hebt. 
Tijdens de BBQ-tweedaagse demonstreerde Marco van 
der Kooi van Caso apparatuur het sous-vide koken. 
Voordeel van zo’n pan is dat het water overal even warm 
is en dat je de thermostaat zelfs via een app kunt 
aansturen. Je verpakt de producten, al dan niet 
gemarineerd, vacuüm. Daarna gaar je ze langzaam onder 
water. Vervolgens hoef je zo’n zak pas open te snijden als 
het uitkomt, en de vis kort te grillen voor een mooie 
buitenkant, bijvoorbeeld onder een zeer hete grill. 
“Bijvoorbeeld: 3 ons zalm per persoon vacumeren en 20 
minuten garen tussen 42 en 46  graden Celsius. Heerlijk 
met courgettespaghetti en gefrituurde rucola. Kabeljauw 
gaar je in 150 grams porties tussen de 52 en 56 graden 
Celsius. Met een beetje durf valt nog veel winst te behalen 
in de barbecuewereld.” l 

ondernemen | workshop

AVO GEEFT WORKSHOP ROND KRUIDEN EN MARINADES

EEN WERELD TE 
WINNEN OP BBQ-GEBIED
| tekst en foto’s: xandra Veltman

AVO is Duitslands grootste producent van kruidenmixen, marinades en 
sauzen. Eind maart organiseerde het bedrijf een tweedaagse BBQ-
workshop voor Nederlandse versspecialisten. 

martijn lelsz en ron kuiPer tijdens de worksHoP.

Vis met de lafiness Premium saffraan marinade.
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SEIZOENSFAVORIETEN MET 
SMAAKVOLLE MARINADES
foto’s: koos groenewold

IN DE VISWINKEL VAN JOHN TOL EN MARCEL DE GEUS 

WORDT IEDERE KLANT OP ZIJN WENKEN BEDIEND.  

VOOR HET GROEIENDE AANTAL CONSUMENTEN DAT 

GAAT VOOR GEMAK, IS ER EEN RUIME AFDELING KANT-

EN-KLAAR. MET SALADES, GERECHTEN EN 

VISPRODUCTEN DIE ALLEEN NOG EVEN IN DE OVEN OF 

OP DE BARBECUE HOEVEN.

Marcel de Geus is saMen Met John tol eiGenaar van volendaMMer vishandel tol en de Geus aan de MiddenweG in aMsterdaM-oost.F

“we proberen GraaG nieuwe dinGen, Maar het is wel zo dat wanneer een 
product aanslaat, we dit dan voor lanGere tiJd opneMen in ons 
assortiMent”

Bij de Volendammer Vishandel in Amsterdam-Oost 
bereiden ze alle gerechten zelf. Met de hulp van 
kruiden- en specerijenleverancier Epos wordt het 

ze een beetje makkelijker gemaakt.“De basis blijft haring, 
gebakken vis en verse vis, waarbij we voornamelijk gaan 
voor Noordzeevis, vis uit de eigen achtertuin”, zegt de 
33-jarige ondernemer John Tol. Maar voor wie bij Volen-
dammer Vishandel Tol en de Geus kiest voor gemak, is er 
een uitgebreid assortiment aan kant-en-klaarproducten. 
“Tegenwoordig moet je als visdetaillist bijna chef-kok zijn 

Vishandel Tol en de Geus gaat voor pure producten van Epos
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“veel Mensen weten soMs niet eens Meer hoe ze zelF vis Moeten bereiden. voor hen bereiden we MaaltiJden 
die ze thuis alleen noG hoeven op te warMen.”

om je klanten te kunnen bedienen. Veel mensen weten 
soms niet eens meer hoe ze zelf vis moeten bereiden. 
Voor hen bereiden we maaltijden die ze thuis alleen nog 
hoeven op te warmen en gemarineerde visproducten die 
gemakkelijk op de barbecue worden bereid.” 

JONGE ONDERNEMERS
Negen jaar geleden nam Tol samen met Marcel de Geus 
een oude viswinkel over. “Als jongens van 24 jaar zaten we 
regelmatig te mijmeren bij een kop koffie: wat konden we 
eens samen gaan ondernemen? Dat werd deze viswinkel. 
Die bestond toen al zestig jaar...en zag er ook zo uit”, lacht 
Tol. De sloopkogel ging door het pand en de winkel werd 
compleet naar hun eigen stijl ingericht. Met succes: de vis-
detaillist ziet nog elk jaar zijn omzet stijgen. Dit biedt het 
ondernemersduo de mogelijkheid om te blijven investeren. 
Zo is onlangs de hele wand achter de vitrine vernieuwd. De 
glazen plankjes werden vervangen door enorme, donkere 
houten wandkasten, gevuld met potten zuur en andere 
bijproducten. Op twee grote ledschermen worden onder 
andere receptfilmpjes vertoond. 

ALLERGEENVEILIG
Voor de vlugklaarproducten maken de visspecialisten veel 
gebruik van de kennis en kunde van leverancier Epos. 
Niet alleen om de kwaliteit van de kruiden, sauzen en 
marinades die het bedrijf levert. “De voornaamste reden 
dat we voor deze partij zijn gegaan, is dat Epos heel voor-
uitstrevend is op het gebied van allergenen”, laat Tol we-
ten. “Ze werken, plat gezegd, met zo min mogelijk troep. 
Gewoon, met pure ingrediënten. En wij vinden: hoe na-
tuurlijker, hoe beter. Bovendien scheelt het veel vragen 
van de consument. Als die een vraag heeft over allerge-
nen, dan kunnen we met een gerust hart zeggen dat 
onze producten allergeenveilig zijn.”

Tol en zijn team leven zich graag uit met de producten 
van Epos. Ook komt er regelmatig een vertegenwoordi-
ger langs met nieuwe recepten. “We proberen graag 
nieuwe dingen, maar het is wel zo dat wanneer een pro-
duct aanslaat, we dit dan voor langere tijd opnemen in 
ons assortiment”, stelt de ondernemer. Tot zijn eigen fa-
vorieten behoren de gambaspiezen, gemarineerd met de 
Bistro kruidenolie Provence. Een seizoensfavoriet is de 
gevulde vis, een topper voor op de barbecue. “We vullen 
een zeebaars met groente en een Epos-marinade, bij-
voorbeeld de ‘Bistro kruidenolie Mumbai’ of de ‘Bistro 
kruidenolie Culinair’. Leg het gerecht in een braadslee op 
de barbecue en het is smullen geblazen. Dit kan ook met 
andere vissoorten, zoals dorade, forel of roodbaars.”

SIMPLY SPICES
De ondernemers staan altijd open voor vernieuwing. Ook 
als het gaat om hun assortiment. Binnenkort introduceert 
de viswinkel een aantal smaken uit de range ‘Simply 
 Spices’: een serie kruiden exclusief verkrijgbaar bij de 
versspecialist. De kruiden zijn verpakt in aantrekkelijke, 
opvallende blikjes. Op elk blikje worden suggesties gege-
ven waar de kruiden nog meer lekker bij smaken. Zo 
smaakt de kruidenmix voor zalm ook lekker in tomaten-
soep of gehaktballen. Er zijn in totaal vijftien varianten. 
De vijf die Tol en de Geus afnemen, krijgen een plekje op 
de toonbank. “Het is een mooi serviceproduct dat zich 
onderscheidt van het aanbod in de supermarkt”, hoopt 
Tol op een goede verkoop. 

Epos Kruiden & Specerijen
Galvanistraat 20 ,3861NJ Nijkerk
www.epos-specerijen.nl
info@epos-specerijen.nl

‘Wij vinden: 
hoe natuurlijker, 

hoe beter’

Voor Vismagazine ontwikkelde Volendammer Vishandel Tol 

en de Geus in samenwerking met Epos de Italiaanse scholrol 

en het Zalmgebakje. Zie foto links.

ITALIAANSE SCHOLROL
150 gram verse scholfilet

30 gram Epos Sensation tapenade zontomaat 

(artikelnr. 07609)

50 gram verse spinazie

25 gram Bistro Kruidenolie Provence (artikelnr. 07120)

5 gram Epos Bruschettamix (artikelnr. 01950)

ZALMGEBAKJE
150 gram verse zalmfilet zonder huid

50 gram Epos kruidencréme (artikelnr. 08060)

25 gram Bistro Kruidenolie Smokey bastard 

(artikelnr. 07249)

10 gram Epos smokey twister (artikelnr. 01490)
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DUURZAAM EN EERLIJK VAN VISSCHER SEAFOOD: 

VÅRLAKS: 
‘ALL NATURAL ZALM’ 
| tekst en foto’s: naomi Heidinga

INDUSTRIE | ZALMVERWERKING

de zalmen groeien oP boVen de Poolcirkel, in Het noorden Van noorwegen.
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De pure smaak van zalm. Niets meer en niets minder. Geen additieven, toegevoegde 
hormonen of antibiotica. Dat belooft Visscher Seafood met zijn nieuwe merk zalm: Vårlaks, 
wat ‘Onze Zalm’ betekent. 

Met deze all natural zalm 
springt het bedrijf in op de 
vraag van de consument 

naar duurzame en eerlijke produc
ten. In eerste instantie richt Visscher 
Seafood zich hiermee op de Ameri
kaanse markt.
Het nieuwe merk wordt begin mei, 
tijdens Seafood Expo Global in 
Brussel gepresenteerd. Het promo
tiefilmpje voor de zalm is al klaar. 
Dat toont een majestueuze wereld 
van besneeuwde bergen die herrij
zen vanuit ijzig koud zeewater. In 
het water zijn cirkels te zien: de 
kraamkamers van de zalm. “De zal
men groeien op in het noorden van 
Noorwegen. Het gebied ligt boven 
de poolcirkel,” aldus Klaas Kramer 
en Riekelt Nentjes, beide werkzaam 
op de sales afdeling. “Daar werken 

we samen met lokale viskwekers, 
uitsluitend kleinschalige familiebe
drijven.” Dat biedt voordelen voor 
Visscher Seafood. “Daardoor kun
nen we makkelijk afspraken met de 
partners maken over onze wensen 
en eisen. Bij grotere bedrijven is dat 
lastiger, dan ben je slechts één van 
de afnemers.” 

BIOLOGISCH
‘All natural’ gaat volgens kwaliteits
manager Richard Brouwer verder 
dan biologisch. “Bij biologisch 
wordt vooral gekeken naar het voer, 
dat moet van biologische oorsprong 
zijn. Daarnaast hebben de vissen 
meer ruimte: per vierkante meter 
worden minder vissen gekweekt. 
Dit geldt ook voor de all natural 
zalm. Daarnaast gebruiken we bij 

deze vis geen toegevoegde hormo
nen, worden er geen additieven 
(zoals bijvoorbeeld synthetische 
kleurstoffen) of antibiotica ge
bruikt.” 

ZEELUIS
Gezonde vissen kweken, zonder 
chemische of medische hulpmidde
len, daar draait het om bij Vårlaks. 
De leefomgeving van de zalm maakt 
dit mogelijk. “Zeeluis is een plaag 
voor de zalm. Deze luizen verzwak
ken de vis. Behandelingen tegen de 
luis zijn slecht voor het welzijn en de 
kwaliteit van de zalm. Voor het kwe
ken van de Vårlaks zalm hebben we 
daarom gekozen voor een plek 
waar de luizen van nature minder 
voorkomen. De zeeluizen doen het 
minder goed in kouder water en >>

klaas en klaas kramer (l) en riekelt nentjes met de Vårlaks.
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houden niet van brak water. Beide 
condities gaan op voor deze kweek
gebieden: ze liggen dichtbij glet
sjers, waar zoet smeltwater zich 
vermengd met zeewater. De zalmen 
hebben dus minder last van de zee
luis, en de luizen die er zijn worden 
op natuurlijke in plaats van chemi
sche manier bestreden: met behulp 
van Lumpsuckers.”

BIODIVERSITEIT
Ook op andere terreinen zijn aan
passingen gedaan die ten goede 
komen aan de zalm. “In plaats van 
met koper behandelde netten wor
den andersoortige netten gebruikt. 
Met koper behandelde netten voor
komen aangroei van algen, maar zijn 
minder goed voor de vissen omdat 
er wat koper vrij kan komen. In plaats 
daarvan worden duikers ingescha
keld, die de netten vrij maken van 
aangroei,” aldus Brouwer.
Hij vervolgt: “Tijdens het kweken 
van de vis worden geen stoffen aan 

het water toegevoegd, waarmee 
bijvoorbeeld bacteriën worden te
gengegaan. Daarmee ga je namelijk 
niet alleen slechte bacteriën tegen, 
het doodt ook de goede organis
men. Onze aanpak komt de biodi
versiteit ten goede.” Deze manier 
van kweken is niet alleen goed voor 
het milieu van de vis, maar ook voor 
de kwaliteit van het vlees. “Je proeft 
het aan de zalm: deze is puur en rijk 
van smaak.”

100% TRACEERBAAR
Deze optimale condities voor de 
zalm komen wel met een prijs

‘Voor deze zalm 
hebben we de  
beste kwekers 
geselecteerd’

kaartje. “Wanneer je de natuurlijke 
voeding van een zalm zo dicht mo
gelijk wil benaderen, dan is dat 
kostbaar. Hetzelfde geldt voor de 
overige maatregelen. Maar voedsel
authenticiteit en integriteit worden 
steeds belangrijker voor mensen. In 
Amerika zijn ze bereid om daarvoor 
te betalen. Deze vis is 100 procent 
traceerbaar.”
Dat is ook een reden om met een 
eigen merk te komen: dat is de 
enige manier om de integriteit 
en herkomst van de vis te kun
nen garanderen. “De lijnen met 
de viskwekers zijn kort. 

kwaliteitsmanager ricHard brouwer: ‘meer dan biologiscH.’

Vårlaks is Vooral nog bedoeld Voor de amerikaanse markt.
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URK

Bij Visscher Seafood werken voornamelijk 

mensen uit Urk, net als Kramer en Nentjes. De 

waarden van het familiebedrijf zijn overeind 

gebleven. Visscher Seafood valt onder de 

Brouwergroep, dat naast het visbedrijf vier 

andere bedrijven omvat. “Hier werken veel 

jonge mensen, aangevuld met mensen met 

ervaring: de oude rotten in het vak. De lijnen zijn 

kort. De directeur van de Brouwergroep zit bij 

ons op kantoor.”

 ‘Wanneer je de 
natuurlijke 

voeding van een 
zalm zo dicht 
mogelijk wil 

benaderen, dan 
is dat kostbaar’

Voor deze zalmen hebben we de 
beste kwekers geselecteerd,” 
aldus Kramer. 

NAAR URK
De zalmen worden opgekweekt 
tot vissen van 200 gram, voor ze 
de kooien ingaan. Daar blijven ze 
zo’n anderhalf jaar, waarin ze op
groeien tot vissen van vier tot zes 
kilo zwaar. De vis gaat binnen 2 
uur na de slacht op transport naar 
Urk. 
“Urk ligt strategisch gezien op een 
goede locatie,” aldus Kramer. “Net 
als bij mensen treedt bij de zalm 
na de dood rigor mortis in, oftewel 
lijkstijfheid. Dat is na zo’n 48 uur 
over, dan kunnen ze verder ver
werkt worden. Ga je voor die tijd 
de vis fileren, dan maak je ‘m 
kapot. De vissen zijn na zo’n 48 
uur vanuit Noorwegen bij ons aan
gekomen en kunnen dan gefileerd 
worden. Daarna gaan ze per 
vrachtwagen naar Schiphol. Zo’n 
twaalf uur later kunnen de vissen 
in Amerika zijn.”
Waarom wordt de zalm niet in Ne
derland verkocht? “De markt is hier 
nog vooral gericht op prijs en in 
mindere mate op duurzaamheid. Al 
is hier ook een kentering gaande. 

Kijk maar naar de supermarkt: daar 
wordt volop vis met MSC en ASC 
keurmerk verkocht. Dus wie weet, 
gaan we dit merk in de toekomst 
ook in Nederland verkopen.” 
 Richard vult aan: “Als het aan ons 
ligt verkopen we alleen biologische 
zalm. Maar ja, dat moet de klant wel 
willen betalen.”

UITBREIDEN
Visscher Seafood doet het goed. “In 
2015 hebben we onze nieuwbouw 
geopend, maar we zijn nu al uit ons 
jasje gegroeid. Het bedrijf heeft 
land achter dit bedrijfspand ge
kocht, daar gaan we vanaf 2020 uit
breiden. Door deze uitbreiding 
kunnen we onze productieproces
sen nog efficiënter inrichten, zodat 
we ook de komende jaren verder 
kunnen groeien.”
Het visbedrijf handelt voornamelijk 
in zalm. “Vorig jaar zijn we ook met 
kabeljauw begonnen. Daarnaast 
doen we wat handel met andere vis
soorten. Deze zijn met name be
stemd voor de Duitse markt. Dit is 
een extra service voor onze klanten, 
de vis kopen we hier in Urk op de 
markt.” 

Meer info: www.visscherseafood.nl. l 

zeeluis wordt oP een natuurlijke manier bestreden met lumPsuckers.
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DUURZAME VIS 
                         VOOR NU EN LATER
| tekst: xandra Veltman

Willen we voor onbepaalde tijd een diverse en productieve voedselketen 
behouden, dan moet ingezet worden op duurzaamheid. Op korte termijn 
een verkoopargument, op lange termijn absolute noodzaak. Vrijwel elke 
ondernemer kijkt naar de mogelijkheden en de consument zoekt houvast.

Stichting De Noordzee houdt zich ruim 
35 jaar bezig met bescherming en duur-
zaam gebruik van de Noordzee, vertelt 
Marijke Boonstra. “We richten ons op 
ruimte voor natuur, duurzaam voedsel, 
natuurvriendelijke energie en een schone 
zee. Voor het thema Schone Zee ben ik 
een van de projectleiders.” En daar valt 
veel te doen. De Noordzee is niet schoon. 
Al meer dan vijftien jaar wordt op meer-
dere locaties honderd meter strand on-
derzocht op afval uit zee in opdracht van 
Rijkswaterstaat. Gemiddeld worden er 
370 afvalitems per honderd meter strand 
aangetroffen. Boonstra: “We brengen de 
hoeveelheden aangetroffen afval, samen-
stelling en trends in kaart. Top vijf mo-
menteel zijn ballonnen, snoep- en 
snackverpakkingen, plastic doppen van 
vooral drankverpakkingen, uiteengeval-
len plastic van ondefinieerbare afkomst 
en bovenaan staan vispluis, touw en stuk-
jes net met gemiddeld 146 delen per 100 
meter”. 

YAKLEER
Vispluis is op stranden rondom de 
Noordzee één van de meest gevonden 
afval items. In Nederland worden er jaar-
lijks tonnen verbruikt. Een deel daarvan 
belandt in zee en spoelt aan. Dat is het 
slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er 
veel gebeurt om dat te veranderen.  

In de afgelopen jaren is erg gewerkt aan 
ontwikkeling van alternatieven. Zo wordt 
er geëxperimenteerd met yakleer dat in 
grote stukken onder de visnetten wordt 
gespannen. Ook is er afbreekbaar pluis 
ontwikkeld. Boonstra: “Voor alle oplos-
singen geldt dat het duurder is, tenminste 
op korte termijn als je de schade niet 
meerekent. Met het pulsverbod zullen 
waarschijnlijk weer oude vistechnieken 

ingezet worden. Met als mogelijk gevolg: 
meer gebruik van pluis. Of we dan meer 
pluis gaan vinden is lastig te voorspellen. 
We zullen aandacht blijven vragen voor 
de mogelijke alternatieven en het gebruik 
daarvan. Dat doen we zoveel mogelijk 
samen met vissers. Verder denken we 
mee over verbeterde inzameling en recy-
cling van visnetten. Ook kun je inmiddels 
in veel havens snel en gemakkelijk ge-
scheiden afval afgeven. We zien goede 
ontwikkelingen, maar we zijn er nog 
niet!” 

www.noordzee.nl 

MARIJKE BOONSTRA, STICHTING DE NOORDZEE:

‘Aandacht vragen voor Schone Zee’1

rondvraag | duurzaamheid
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BRAM SMIT,  HERMAN SMIT & ZOON BV:

‘We maken stokvis nog net  
zoals de Vikingen’2

Op de Larense kermis vlakbij het Achter-
hoekse Lochem wordt elk jaar stokvis 
 gegeten, geproduceerd van leng. In Coe-
vorden is stokvis van kabeljauw populair. 
Het kan verwarrend zijn; klipvis wordt 
stokvis genoemd maar wordt net iets an-
ders geproduceerd, bakkeljauw is Suri-
naams voor klipvis van kabeljauw. Maar 
klipvis wordt ook gemaakt van koolvis en 
schelvis…. Mede daarom geeft Bram Smit 
van Herman Smit & Zoon BV hierover 
duidelijk uitleg op de website. Bram Smit 
is de zevende generatie, het familiebedrijf 
bestaat sinds 1821. “Stokvis wordt al sinds 
de tijd van de Vikingen op dezelfde manier 
geproduceerd - duurzaam. Klipvis werd 
vroeger altijd op de klippen in Noorwegen 
gedroogd, vooral rond Kristian-
sund. Al bijna honderd jaar maken wij 

 dezelfde producten, alleen de markt is ver-
anderd. Nederlanders eten het minder 
vanwege de doordringende geur. Regio-
naal is het nog wel in trek; in Zeeland, de 
Achterhoek en het noorden van Neder-
land. Stokvis kan meer dan vier jaar goed 
blijven. Van vijf kilo verse vis houd je één 
kilo droge vis over, zo droog is het. Dus 
koel en droog bewaren is het belangrijkste. 

RUIKEN
Om stokvis te produceren gaat de kop er 
af en gaan de ingewanden eruit. De vis 
hangt tussen januari en Pasen drie maan-
den te drogen aan stokken in de fjorden. 
Dan volgt het nadrogen en in juli en au-
gustus wordt alles gesorteerd. Er staat 
dan letterlijk iemand te kijken en te rui-
ken om de kwaliteit van elke stokvis te 

bepalen. Hoe goed de stokvis wordt ligt 
aan de weersomstandigheden. Het kan te 
nat, te warm, te koud zijn.” Inmiddels 
heeft Herman Smit & Zoon BV voor de 
bacalao eigen droogkamers. Het levert 
een gecontroleerde constante kwaliteit 
gedroogde vis op. “De stroom die het kost 
halen we deels uit zonnepanelen. Maar 
we voegen nooit stoffen aan de vis toe”, 
benadrukt Smit. “Zelfs de hondenstokvis- 
stukjes zijn in principe geschikt voor 
menselijke consumptie.”
Het meeste werk bij Herman Smit & 
Zoon BV bestaat uit het beuken en weken 
van gedroogde vis. “We slaan ze plat 
zodat ze gemakkelijk te weken zijn; onge-
veer anderhalve dag. Het weken van stok-
vis duurt drie weken. De visverkoper kan 
de vis daarna gebruiksklaar verkopen. 
Vroeger verkochten we veel in Neder-
land, nu exporteren we ook naar België 
en Duitsland. Omdat de smaak per plaats 
verschilt, moet ik precies weten wie iets 
bestelt. Anders stuur ik de verkeerde vis.”

www.stokVisrecePten.nl

Commentaar

pag. 4649
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JELLE DE JONG, PIER 24:

‘Herkomst en duurzaamheid 
hebben intrinsieke waarde’3

Jelle de Jong studeerde vastgoedmanage-
ment en ging vervolgens ‘in de vis’. “Dat 
begon als bijbaantje maar werd steeds in-
teressanter. Sinds 2012 ben ik mede-eige-
naar van het biologische Visgilde Lijffijt & 
de Jong in Utrecht, naast mijn compag-
non die een biologische slagerij heeft.   Het 

is een moderne viswinkel, van haring tot 
maaltijden en gebakken vis. De zaken 
gaan goed. Eerst zag ik biologisch vooral 
als marketing tool. Gaandeweg besefte ik 
dat herkomst en met name duurzaamheid 
een intrinsieke waarde voor me hebben. 
Daarom zijn we vrijwel vanaf het begin in 

zee gegaan met DuraCert. Zij hebben 
voor ons eerst het MSC-keurmerk opge-
tuigd, gevolgd door ASC. Eind 2016 
openden we de eerste visgroothandel in 
Utrecht: Pier 24. In twee jaar zijn we uit-
gegroeid tot een serieuze speler en leve-
ren tot ver buiten Utrecht. De uitdaging is 
om producten met keurmerk tegen een 
concurrerende prijs aan te bieden . Dat 
lukt aardig.”
Vanaf de oprichting van Pier 24 was dui-
delijk dat de duurzame lijn met het MSC- 
en ASC keurmerk moest worden 
doorgetrokken. De Jong koos wederom 
voor DuraCert. “DuraCert is flexibel en 
streng tegelijk; regels moeten nageleefd, 
maar ze zijn niet star en er is altijd ruimte 
voor overleg of aanpassingen.”

BETROUWBAAR VERHAAL
Andersom is Sandra Spier-Schmitt van 
DuraCert enthousiast over Jelle de Jong. 
“Hij koos vrijwel meteen voor certifice-
ringen. Al zijn de meningen over MSC en 
ASC verdeeld, het zijn wél organisaties 
zonder winstoogmerk én ze boeken re-
sultaten. Specialisten zoals De Jong kun-
nen er in meegroeien. MSC/ASC wil 
meer visspecialisten op de kaart zetten, 
ook detaillisten. Wij merken dat velen 
zich graag duurzaam noemen maar als 
consumenten doorvragen, is het ant-
woord soms nog vaag. Met MSC/ASC 
krijgen ondernemers een concreet en 
 betrouwbaar verhaal.”
DuraCert onderscheidt zich vanwege de 
groepscertificaten. Het is een gunstige 
manier, zonder veel administratieve 
rompslomp, zegt Spier-Schmitt: “Wie 
zich bij onze groep aansluit, krijgt alles 
wat individueel ook gebeurt; we komen 
persoonlijk langs en nemen alles zorgvul-
dig door. We regelen veel wat je anders 
zelf zou moeten doen en we houden alle 
zaken up-to-date. Zodra je bent gecertifi-
ceerd krijg je via MSC aanvullende on-
dersteuning met MSC-campagnes, de 
speciale nieuwsbrief voor visdetaillisten 
en campagnematerialen.” 

www.duracert.com;    
www.Pier24.nl;   
www.utrecHt.Visgilde.nl 
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Gecertificeerde waddenmosselen bestaan 
nog niet, maar dat duurt niet lang meer. 
Rival BV van Bote Teerling en Freek 
 Töpfer gaan als eerste mosselvissers het 
predikaat behalen, zo vertelt Teerling. 
“We willen met Rival Mosselen een regio-
naal topproduct in het noorden creëren: 
de allerbeste Wadmosselen. Zoals het er 
nu uit ziet kunnen we die vanaf juli leve-
ren. Dat betekent dat het broed moet zijn 
opgevangen in de Waddenzee en de mos-
selen er gevangen, verwaterd en verwerkt 
moeten zijn. We hebben al proefgedraaid. 
Wij verwateren in Harlingen en hebben 
een zelfvoorzienende schuit om mosselen 
op te vissen, uit te sorteren, te verwateren 
en een minifabriek om ze te verpakken. 
We beginnen kleinschalig in de hoop dat 
het uitgroeit. Je hebt al Waddengoud op 
kokkels en oesters. Op mossels nog niet 
omdat tot nu toe alle verwerkingsbedrij-
ven in Zeeland zitten.”
Rival verhandelt de mosselen via Veltman 
Vis in Harlingen, maar ook particulieren 
kunnen aan boord mosselen kopen. In-
middels is er al vraag naar Wadmosselen, 
weet Teerling. “Zeker in de horeca is het 
een mooi verkoopargument.”

STREEKPRODUCT
Henk Pilat is directeur van de Stichting 
Waddengroep die verantwoordelijk is 
voor het keurmerk Waddengoud. “Kijk, 
alle Nederlandse mosselen zijn MSC ge-

certificeerd. Dat hoeven wij niet over-
nieuw te doen. In Zeeland heb je het 
Zeker Zeeuws keurmerk. Wij vinden dat 
er een koppeling moet zijn tussen regio-
nale producten voor een regionale markt. 
En we staan voor duurzaamheid. Dus 
promoten we duurzame producten van 
de Waddenkuststrook en van de eilanden. 
Om de paar jaar checken we de produc-
ten opnieuw.” 
De stichting Waddengroep groeit, zegt 
Pilat. Streekproducten en gastronomie 
worden steeds meer een thema en de 
belangstelling neemt toe. “Ik ben er al 
twintig jaar mee bezig en zie de situatie 
veranderen. We begonnen met de certi-
ficering van harder en zeebaars. Om er 
een duurzaamheidslabel aan te geven 
voerden we gesprekken met vissers en 
natuurorganisaties zoals de Wadden-
vereniging en de Vogelbescherming. Er 
kwamen richtlijnen. Dat is nu tien jaar 
geleden. Sindsdien is er minder vis in 
de Waddenzee; harder en zeebaars zijn 
bijzaak geworden. Japanse oesters zijn 
core business voor bijvoorbeeld Jan en 
Barbara Geertsema van ’t Ailand. We 
bewegen allemaal mee met wat de zee te 
bieden heeft. Met momenteel als voor-
deel dat duurzaamheid ook de politieke 
wind meeheeft.”

www.riValmosselen.nl        
ww w.waddengoud.nl

BOTE TEERLING, RIVAL BV:

‘Er is nu al vraag naar  
onze Wadmosselen’ 4 Vismagazine is een inspirerend, onafhankelijk 

en praktisch platform voor professionals in 
de vissector. Vismagazine is onderdeel van 
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a De wetenschap achter vet
Anthony Warner

Ik ontmoette Anthony Warner – biochemicus, kok, blogger over voedsel – vorig jaar 
persoonlijk, toen we hem uitnodigden voor een lezing naar aanleiding van zijn wereldwijde 
bestseller The Angry Chef (vertaald als De Eetwijzer). Het is een kleine, slanke man met een 
heel bescheiden buikje, waarover hij tijdens zijn lezing grappen maakte. Buiten de lezing om 
was hij een verlegen intellectueel die zich van nature niet op zijn gemak leek te voelen met 
smalltalk, maar tijdens de lezing transformeerde hij in een energiek vat vol feitenkennis, dat 
hij met veel passie deelde met zijn publiek. Hier stond een man met een missie: weg met alle 
onzin over diëten en voeding! Wat zijn de harde wetenschappelijke feiten?
Gelukkig schrijft Warner zoals hij presenteert. Zijn tweede boek The truth about fat is 
kleurrijk opgeschreven, inventariseert op een grondige manier de huidige stand van de 
wetenschap rond vet en overgewicht, maakt korte metten met vooroordelen en schetst hoe 
dikke mensen moeten opboksen tegen psychische druk, sociale context, hormonale feedback-
mechanismes, een ongunstige bacteriepopulatie in de darmen, of een genetische ongunstig 
gestel. Vrijwel iedereen wil slank zijn, maar als het makkelijk was, waren we het allemaal. 
Maar dat zijn we niet. Zo’n 20 % van de wereldbevolking heeft overgewicht, in Warners 
thuisland Groot-Brittannië is dat maar liefst 63 %. En die percentages groeien. De boodschap 
van het boek is dan ook tamelijk negatief: gebaseerd op wetenschappelijke data werkt 
eigenlijk vrijwel niets blijvend tegen overgewicht, behalve zware ingrepen als een 
maagverkleining. Met name over diëten is Warner negatief. Ze doen meer kwaad dan goed, 
doordat ze mensen voortdurend confronteren met hun ‘zwakte’ en uit hun sociale context 
halen, terwijl er vrijwel altijd een terugval komt met als resultaat dat het gewicht hoger is 
dan het was. Als een sinusgrafiek met opwaartse trend. 
Wat werkt wel? Dit legt Warner uit in het intrigerende laatste hoofdstuk Going Dutch, dat 
draait om een omvangrijk plan dat de Amsterdamse 
gemeente in 2013 implementeerde. Het is een systeem-
benadering, waarbij talloze ogenschijnlijk onbeduidende 
factoren werden aangepast om mensen gezonder te laten 
leven, zoals meer fietspaden, betere toegang tot gezond 
voedsel en een verbetering van sociale context. No 
shaming, no guilt, only positve messages on how to stay 
healthy. Het resultaat: 12 % minder overgewicht bij 
kinderen na vier jaar. Warner stelt dat dit het enige 
voorbeeld ooit is in de westerse maatschappij waar een 
campagne tegen overgewicht werkt. Zijn fascinerende 
boek zal je manier van denken over overgewicht voor 
altijd veranderen.

De taal van smaak
Reinier Spreen

Lekker is een vreselijk woord. Waaróm is het lekker? Leg 
dat maar eens uit. ‘De taal van smaak’ gaat over hoe je 
woorden vindt voor wat je ruikt en proeft. Want smaak is 
een taal die je kunt leren spreken en verstaan. Je voegt een 
extra laag toe aan je ervaring. En spreek je hem eenmaal 
vloeiend, dan beleef je alles op een veel dieper niveau.

Smaak, echte smaak, de sensatie van alles wat je tong 
proeft, is tamelijk rechtlijnig. Umami blijft wat lastig, maar 
voor zoet, zuur, zout en bitter vinden we feilloos de juiste 
woorden. Het is met ruiken dat we de mist in gaan. Ze 
zeggen dat het aan onze neus ligt, maar dat is onzin. Met 
een beetje aandacht gaat het 
verbazingwekkend goed. Dit 
kleine boekje verdedigt de 
stelling dat smaak een taal is 
die je kunt leren spreken en 
verstaan. Taal helpt je om een 
ontzichtbare wereld te vatten, 
te onderscheiden en op een 
bewustere manier te begrijpen. 

Mag ik het recept?
Uitgeverij Unieboek

Onder het motto ‘People who love to eat are always the best 
people’ (Julia Child) bracht Uitgeverij Unieboek een ‘boek’ 
uit met weinig vaste inhoud en alle ruimte om je eigen 
favoriete recepten te verzamelen. Pompoensoep en lasagne 
staan er al in, verder staat het de bezitter van dit boek 
geheel vrij om erin te schrijven of te plakken. Verzamel de 
allerlekkerste recepten van collega’s, vrienden of workshops 
of opleidingen die je volgde en stel zo je eigen receptenboek 
samen.

Mag ik van jou je lievelingsrecept? Je herinnert je nog 
levendig die ene visschotel of maaltijd van je moeder, opa 
of vriendin. Of je volgde een workshop of hoorde op het 
VIP-event goede tips om te marineren of barbecueën, alles 
kan in dit boekje. Stel vanaf nu altijd de vraag: ‘Mag ik het 
recept?’ en verzamel jouw 
favorieten. 
Zo maak je een heel persoonlijk 
en uniek receptenschrift. Je 
kunt ‘m als vishandelaar zelf 
gebruiken, maar uiteraard ook 
met wat eigen recepten erin 
aan je beste klanten cadeau 
doen.

Prijs: € 10  
ISBN: 9789082591415

Prijs: € 12,50  
ISBN: 9789000367023

Prijs: € 18,99
 ISBN: 9781786075130
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Aanmelden voor de Degens BoerenBBQ 
kan tot 1 mei 2019. Stuur een mail met je 
(bedrijfs)naam, aantal deelenemers* en 
adresgegevens naar: 
BoerenBBQ2019@degens.eu 
*Maximaal 4 personen per bedrijf

DE LEKKERSTE INNOVATIES 
VIND JE OP DE BOERENBBQ 
VAN DEGENS
Als versspecialist probeer je klanten iedere dag weer te verleiden met 
onweerstaanbare geuren, verrassende smaken én inspirerende gerechten. 
Kennis hebben van de laatste trends en productinnovaties zijn voor jou 
daarom onmisbaar. En laat dat nu precies de specialiteit van Degens zijn.  

DE LEKKERSTE INNOVATIES DE LEKKERSTE INNOVATIES 

14 MEI VAN 14:00 TOT 22:00 UUR
BOERENGOED ENSPIJK

Kom ook naar de Degens BoerenBBQ
In een ontspannen sfeer ontdek jij de trends voor het komende 
BBQ seizoen. Boeiende gastsprekers, collega’s ontmoeten, nieuwe 
marinades en een smaakvolle proeverij staan garant voor een 
evenement vol inspiratie. Deze editie van de Degens BoerenBBQ 
mag je zeker niet missen. De toegang is gratis dus schrijf je 
snel in via BOERENBBQ2019@DEGENS.EU

WWW.DEGENS.EU

Locatie Boerengoed Enspijk
Hoevenseweg 5, 4157 JB  Enspijk
Vrij parkeren
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Special guest: RENÉ PLUIJM


