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VISHANDEL KROL OP DE BOSSCHE MARKT 
Dochter Katje volgt na 53 jaar vader Ad op

VOLOP PIJLSTAARTINKTVIS IN NOORDZEE 
Visbureau zet hem op Vis van de Maand kalender

VIS OP DE 
HORECAVA



Wij wensen u al het goede voor 2011

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

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

BAkmeel extrA
Voor een mooie goudbruine korst om de 
vis.

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

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

mm Bloem
Voor een strakke lichtbruine korst om 
de vis.

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

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

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

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

levering ook via polaris

Vraag gratis monsters aan

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

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

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

www.visbakmeel.nl   |   info@visbakmeel.nl 
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VISBAKMEEL CRUNCH 
Een visbakmeel voor een krakend krokante korst. 

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

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

Wij hebben al wat monsters uitgezet en daarvan 
enthousiaste reacties ontvangen.

NIEUW
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Al jarenlang zijn wij fabrikant van kant en klaar 
visbakmeel voor het bakken van lekkerbekken, 

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

een pap en het is voor gebruik gereed.

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

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

behoudt.

VISBAKMEEL EXTRA
Voor een mooie goudbruine korst om de vis.

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

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

goudgele korst om de vis.

VISBAKMEEL CARIBBEANMIX
Brengt door een special kruidenmelange een pikante 

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

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

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

gebruik veel goedkoper dan melk.

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

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

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

Vraag gratis monsters aan

Lactose vrij visbakmeel!!
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nieuws in beeld

tekst: Petra Hermans-taekema | foto’s: sticHting noordzeevis uit scHeveningen
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nieuws in beeld

‘Aan de slag 
met vis uit  
de Noordzee’
Stichting Noordzeevis uit Scheveningen wil meer 
Noordzeevis op de menukaart. Want, vinden ze: 
Noordzeevis is van hoge kwaliteit, vol van smaak 
en wordt duurzaam gevangen. Uit onderzoek 
door de stichting blijkt dat er een positieve trend 
is in het aanbod van Noordzeevis op het 
Scheveningse strand. 
Samen met Feest aan Zee en SVO vakopleiding 
food organiseerde de stichting een bijeenkomst 
bij SVO in Rijswijk, waar met Noordzeevis 
gewerkt werd. Er was een workshop vis fileren 
onder leiding van Nico Waasdorp, een workshop 
paella maken van Noordzeevis door Juan 
Delgado en een workshop koken met 
Noordzeevis door Ingrid Linsen en haar koks in 
opleiding. Na de workshops kregen de 
deelnemers de gefileerde en bereide vis mee 
naar huis. 

Commentaar

Er is maar 1 soort kop nodig. Ik heb nu 1 gebruikt omdat 
dat mooier uitkwam. Die andere is wel erg groot, dan 
krijg je snel afbrekingen erin.
Tekst: Petra Hermans-Taekema - Foto: Stichting 
Noordzeevis uit Scheveningen

Ik vind de plek voor auteur en fotograaf erg vreemd. Kan 
die niet ergens bovenaan. Evt. de foto iets omlaag.

petra
-  tekst nu links boven
-  foto iets naar onderen, nu aflopend aan onderkant
pleun
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inhoud

10 | Hoog snackgehalte op de Horecava 
Shockfresh tonijn, Oosterse hapjes, zalmbitterballen

16 | Visserijbioloog Dolf Boddeke
Een door de wol geverfd wetenschapper

18 | Camerasysteem voor garnalen
Toezicht op verwerking op de afslag

20 | Peterhead klaar voor de toekomst
Herstructurering Schotse visafslag afgerond

22 | Vishandel Krol op markt Den Bosch
Dochter Katja volgt na 53 jaar vader Ad op

28 | Trends in apparatuur op de Horecava
Overgang gas op inductie in opkomst

30 | Dominic Haaij heeft een mooi leven
Bruinisser visser heeft eigen vishandel

34 | Pas op voor Cybercrime
MKB is één op de vijf keer slachtoffer

38 | Optimisme bij Dupan
Positieve geluiden op nieuwjaarsreceptie

39 | ‘We moeten gezamenlijk optreden’
Kern van nieuwjaarsreceptie Visbureau

40 | Volop pijlstaartinktivs in de Noordzee
Daarom op de Vis van de Maandkalender 2019

43 | Nieuwe stichting Noordzeevis uit IJmuiden
Oprichting bezegeld met kookboek

46 | Rondvraag: apparatuur
Techniek zorgt voor groei

‘Vissoorten zonder vangstbeperking 
zijn interessant om op te vissen’

4 | In Beeld
8 | Uit de branche
15 | Nederlands Visbureau
21 | Column Johan Nooitgedagt
27 | VNV-nieuws
33 | Financieel
37 | Wetgeving
44 | Management
45 | SVO vakopleiding food
50 | Boeken

30
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VISHANDEL KROL OP DE BOSSCHE MARKT 
Dochter Katje volgt na 53 jaar vader Ad op

VOLOP PIJLSTAARTINKTVIS IN NOORDZEE 
Visbureau zet hem op Vis van de Maand kalender

VIS OP DE 
HORECAVA

Je moet met je tijd meegaan, zeggen ze altijd. Nu ik een dagje ouder 
word, hoor ik dat nogal eens. Van mijn kinderen bijvoorbeeld, 
als ik weer eens iets met apps of mogelijkheden van mijn mobiele 
telefoon niet snap of weet te vinden. Of als zij iets doen wat ik niet 
in mijn hoofd zou halen. De tijden zijn veranderd.
Soms gaat het allemaal ook wel erg snel. Aanpassen is dan het 
sleutelwoord. Daar moest ik aan denken toen we met het gehele 
team van onze foodbladen bij elkaar gingen zitten om over de  
look-and-feel te praten. ‘Aanpassen’ was het woord dat telkens 
genoemd werd. Maar...wat wel, wat niet, en hoe of hoe juist niet?  
En het betrof niet eens uitsluitend de opmaak van artikelen, 
rubrieken, columns enzovoort. Het ging ook over het team zelf. 
Gewend aan een gang van zaken zoals je die al jaren hebt gedaan, 
verschillen in inzicht over wat mooi is en wat niet. Smaken 
verschillen immers. Ook in een team moet je je kunnen aanpassen.
De restyle werd ook ingegeven door nieuwe ontwikkelingen in 
de markt. We zien dat ondernemend en winkelend Nederland 
inspeelt op nieuwe trends. Er verschijnen grote verswinkels 
en totaalconcepten. Niet meer alleen vis of vlees, maar 
meerdere  versondernemers onder één dak of dichtbij elkaar, 
met een samenwerking die hun positie versterkt. Tevens zijn er 
onderwerpen die het hele mkb betreffen of bezighouden. U bent 
ondernemer en heeft voor een goede bedrijfsvoering met tal van 
zaken en regels te maken. 
Zulke verhalen willen we graag brengen en kunnen we in meerdere 
van onze vakbladen een plek geven. Dan komt een synergie in de 
vormgeving goed uit. 
Daarom ligt vooor u een op verschillende fronten gerestylede 
Vismagazine. Qua vorm en uitstraling is het blad op diverse 
fronten aangepast. Maar er zijn geen consessies gedaan aan de 
inhoud. Die moet staan als een huis en gericht zijn op wat u als 
lezer wilt lezen. En wat u van uw vakblad verwacht. We horen 
graag wat u ervan vindt. 

AANPASSEN

Commentaar
Bij de streamer komt een paginacijfer. Daar graag een font voor aanmaken. 
Ik heb nu het font Paginacijfer gepakt, maar dat mag anders. Liever niet 
cursief.
Inhoud heeft 2 regels meer, dus kader iets langer maken.

Mijn column volgt nog op maat. Kunnen jullie mijn foto vast plaatsen.

hoi petra
-  dit is de stand van zaken, ik mis dus tekst na pagna 40 van de inhoud
pleun
Extra regels Inhoud (die had ik wel geplaatst):
43 Nieuwe stichting Noordzeevis uit IJmuiden 
Oprichting bezegeld met kook boek
46 Rondvraag: apparatuur 
Techniek zorgt voor groei

De foto daar moet dus kleiner. Ik wist niet dat daar een foto moest; ik 
dacht alleen de quote met paginanummer

Zowel bij BIB als Vlees+ staat er een foto.

foto van pagina 22, iets opgeschoven anders vrouw door vouw
pleun

Elk jaar start met de Horecava in 

RAI Amsterdam. Daar zijn de 

nieuwste trends te zien en 

 te proeven.

Vishandel Jan van As stond er  

met zijn shockfresh tonijn die op  

-60 graden wordt ingevroren en 

langzaam ontdooid. 

22

46

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

‘VISSEN OP EEN 
POSTZEGEL’
Tot afschuw van de Nederlandse vissersvloot veegde een 
meerderheid van het Britse Lagerhuis de Brexitdeal van tafel. Een 
harde brexit betekent dat Nederlandse vissers niet meer in Britse 
wateren mogen vissen en dat is een onwenselijke situatie voor de 
kottervloot. Zo’n 60 procent van de Nederlandse vis zoals 
makreel, haring, tong en schol wordt uit Britse wateren gevist. Bij 
een harde brexit zal de Britse grens op 29 maart a.s. sluiten en 
mogen Europese vissers hun gezicht niet meer laten zien in het 
Britse watergebied. “Dat betekent dat Nederlandse vissers massaal 
in de Nederlandse wateren gaan vissen”, vertelt Johan 
Nooitgedagt, voorzitter bij de Nederlandse Vissersbond. “Dat is 
vissen op een postzegel. Er ontstaat onderlinge concurrentie en 
het recht van de sterkste bepaalt wie er overleeft”, aldus 
Nooitgedagt. “Meer dan 300 vissers, meer dan 1.500 
bemanningsleden, visverwerkende bedrijven zullen we deze 
nederlaag gaan voelen.”
En dat terwijl Britse kotters amper worden gezien op de Britse 
wateren. “Wij zien nooit Engelse vissers in de Noordzee. Daarom 
begrijpen we deze eis van de Britten niet”, zei Cor Vonk op tv bij 
RTL Late Night. (tekst en beeld: Vissersbond)

Ondanks de vele gemakken van het online 
shoppen, doen Nederlanders toch het liefst 
aankopen in een fysieke winkel.  
Een aangename sfeer in de winkel, met een 
juiste combinatie van muziek, het gebruik 
van beeld en geur, is voor 76 procent van de 
Nederlandse consumenten een 
doorslaggevende factor. Dat blijkt uit 
internationaal onderzoek dat is uitgevoerd 
in opdracht van Mood Media.

Florigo, De Kuiper 
en Hegro samen 
verder als Bien Cuit
Bien Cuit, een nieuwe onderneming in Woerden, 
heeft een 100 procent belang genomen in 
Florigo, De Kuiper en Hegro. Het bedrijf wordt 
hiermee een van de grotere aanbieders van 
Horeca Frying Equipment in Nederland, België 
en Engeland. De drie afzonderlijke merken 
blijven onafhankelijk in de markt opereren en 
blijven werken met de huidige medewerkers.  
Ze zijn zeer aanvullend aan elkaar met 
betrekking tot productassortiment maar de 
gemeenschappelijke focus is kwaliteit.  
De nieuwe organisatie zal worden geleid door  
Leo Huibregtse en Ernst van Raalte. Huijbregtse 
wordt Algemeen Directeur en Van Raalte wordt 
verantwoordelijk voor Productie en Logistiek. 
Florigo is in 1951 opgericht door Floris Goes sr. 
en feitelijk de grondlegger van de 
frituurbakwand zoals we die nu kennen.  
De Kuiper staat bekend om zijn ervaring en 
kennis in het vervaardigen en leveren van frituur 
bakwanden in horeca en viswinkels. Hegro 
Holland heeft met name een sterke positie in 
België. Ook Internationaal met name in mobiele 
toepassingen zoals foodtrucks. Hegro was in 
1998 het eerste bedrijf ter wereld met een 
energiezuinige hoog rendement frituuroven.
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Directiewijziging bij 
Schouw Informatisering
Directeur/eigenaar John Schouw heeft per 1 januari 2019 de 
dagelijkse leiding overgedragen aan Steven Doesburg als CEO. 
Hiermee creëert Schouw ruimte voor het directieteam voor 
verdere groei en transformatie van Schouw, maar ook ruimte 
voor zichzelf om innovaties te onderzoeken en weer dichter op de 
klanten en de markt te zitten. De directie bestaat verder uit Peter 
van den Maagdenberg (CFO) en Serge Breugelmans (COO).  
John Schouw blijft, naast eigenaar, hét boegbeeld van Schouw 
Informatisering. Schouw zal zich vooral meer met innovaties 
gaan bezighouden. Met 135 medewerkers bedient Schouw 
Informatisering inmiddels meer dan 300 foodklanten wereldwijd. 

EERSTE GECERTIFICEERDE 
ZEEWIERPRODUCTIE
De eerste gecertificeerde duurzame zeewierproductie wordt  

gekweekt bij het Japanse bedrijf Euglena Co. 

De ASC-MSC Zeewier Standaard stelt eisen voor zeewieroogst 

en kweekpraktijken. Het doel van de norm is enerzijds bij te  

dragen aan de gezondheid van de natuurlijke omgeving en  

anderzijds werknemers en lokale gemeenschappen te  

ondersteunen. Euglena zijn microscopische algen. Japanse 

wetenschappers kweken het in een hightech laboratorium in 

Okinawa. Ze houden er constant toezicht op vaten gevuld met 

het heldergroene biomateriaal. De alg wordt momenteel  

gebruikt in voedingssupplementen, maar eigenaar Mitsuru  

Izumo heeft grote plannen voor de toekomst. Hij wil Euglena 

gebruiken om duurzame vliegtuigbrandstof te maken. Hoewel 

dit project nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zit, is  

het mogelijk dat vliegtuigen binnen afzienbare tijd vliegen op  

gecertificeerd zeewier. Zeewier staat aan het begin van zijn  

duurzaamheidsreis. Het zal profiteren van de opgedane ervaring 

in de commerciële visserij en aquacultuur.

Op internet staat een blog over zeewier, de cijfers van productie 

wereldwijd en de Zeewier Standaard, met de titel ‘Waarom u  

enthousiast mag zijn over gecertificeerd zeewier’.

MEER OMZET  
SCHEVENINGSE 
AFSLAG IN 2018
De visafslag in Scheveningen heeft in 2018 
weliswaar niet meer vis verhandeld dan in 2017, 
maar boekte wel een hogere omzet. 
De jaaromzet bedroeg iets meer dan € 38 miljoen. 
De groep kotters die wekelijks aanlandde zorgde in 
totaal voor een aanbod van 9.000 ton, bijna net 
zoveel als in 2017. De afslag zag meer tong en 
minder schol van eigenaar verwisselen en omdat 
tong duurder is, zorgde dat voor de lichte 
omzetstijging. 
De aanvoer van inktvis in november en december 
deed ook een duit in het zakje. Inktvis noteerde 
een aantrekkelijke gemiddelde prijs van € 8 per 
kilo. Het aantal vaste aanvoerders bleef op peil. 
Aanlandingen van Deense en Duitse 
staandwantvissers namen in 2018 verder af. 
De laatste jaren verschijnen deze vissersvaartuigen 
steeds minder vaak in Scheveningen, daar waar zij 
begin deze eeuw nog een fikse bijdrage leverden 
aan het volume tong. De Denen vangen de tong nu 
ook voor hun eigen kust. 
De afslag verwelkomde ook een nieuwe klant. 
Het betrof de door Jaczon aangekochte Eurokotter 
ARM-33. Op de foto zijn medewerkers Jan van der 
Harst (links) en René Roeleveld bezig met het 
sorteren van zwartvis. (Foto: W.M. den Heijer)
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HORECAVA

| tekst en foto’s : Petra Hermans-taekema en Xandra veltman

Bij aankomst op de Horecava word je verwelkomd met bitterballen en 
andere snacks. Bij binnenkomst staan andere standhouders je op te 
wachten met hun vers bereide vleeshapjes, koek, gebak en ook vis. 
Je kunt er niet omheen: de Horecava gaat over eten.

Wat wel opviel was dat de vis dit jaar niet 
zo uitgebreid vertegenwoordigd was. 
Maar wat er stond was goed! ATL Sea-
food bijvoorbeeld had een mooie food-
truck en een gigantische etagère met een 
mooie verse visuitstalling, uniek op de 
beurs. “Wij zijn visboer en dat laten we 
zien”, aldus eigenaar Duncan Nienhuis. 
“Bovendien zitten we in IJmuiden, dat is 
vlakbij. Sommige dingen moet je doen, en 
daar hoort bij dat we mensen graag laten 
kennismaken met verse, duurzame vis.” 
Ook prominent in de ATL stand was het 
assortiment Bellamy’s soepen en sauzen. 
Chef-kok Remy Ravesteijn begon een 
aantal jaren geleden met z’n bedrijf in  
samenwerking met ATL Seafood.  
Ravesteijn: “Afsnijdsels van zalm gingen 
naar diervoeders. Wij maken er prachtige 
vissoepen en zalmburgers van. Daar 
begon het mee. Nu hebben we een enorm 
assortiment soepen en sauzen; duurzaam, 
puur en eerlijk. Zelfs de mosterd als in-
grediënt voor onze producten maken we 
zelf.” Met de producten willen ze het de 
restauranthouder en detaillist gemakke-
lijk maken, maar wel met topkwaliteit 
producten. Deze zijn inmiddels verkrijg-
baar onder het Bidfood- en het La Place- 
label. Opvallend was de Zuid-Ameri-
kaanse ‘Tijgermelk’, een mengsel op basis 
van pekelzuur met zout, koriander en  
andere kruiden. Vissers op de Amazone 
‘garen’ hier in tien minuten hun rauwe  
vis in, omdat ze geen kookapparatuur 
voorhanden hebben.

APP TEGEN VOEDSELVERSPILLING

Joost Rietveld van Too Good To Go stond met zijn hele team vier dagen 

lang op de Horecava. Het van origine Deense initiatief, is sinds januari ook 

in Nederland actief. Klanten kunnen via de Too Good To Go-app een ‘Magic 

Box’ bestellen en ophalen bij de deelnemende restaurants, supermarkten of 

andere winkels die etenswaren verkopen. In zo’n Magic box zit voedsel dat 

zou worden weggegooid omdat het de volgende dag niet meer verkocht 

kan worden. Rietveld: “Aan het einde van elke beursdag haalden we het 

eten op bij de verschillende standhouders. De meeste deden mee”, vertelt 

hij. “De bezoekers van de Horecava konden via de app een Magic Box kopen 

om mee te nemen vanaf twee verschillende pick-up points op de beurs.” 

Het bleek een prima concept om ook de voedselverspilling tijdens de 

Horecava tegen te gaan. 

Hoog 
SNACKGEHALTE
op de

evenementen | vakbeurs
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Yama verkoopt tegenwoordig ook  
coquilles en maakte er op de Horecava 
heerlijke gerechtjes mee. Daarvoor werd 
ook de nieuwe misosaus gebruikt,  
gemaakt van rode miso met gember- 
snippers en knoflook. Chef-kok Arjan 
Siemerink blijft een promotor van miso. 
De misosoep die in de stand geserveerd 
werd, vond gretig aftrek bij de bezoekers. 
“Wij zorgen voor een toegevoegde waarde 
aan deze zoute pasta, zodat iedereen er 
gemakkelijk mee kan werken en succes-
vol originele gerechten kan verkopen.” 
Siemerink zegt met de tijd mee te gaan, 
waarin minder zout een trend is. “Mensen 
willen minder zout, maar wel smaak.  
Ook groente en vegan worden voor ons 
steeds belangrijker.” Op het kookeiland 
van Yama werden ook Gongbao garnalen  
bereid en geserveerd, alsmede de  
gefrituurde zalmbitterballen, met een 
flink percentage zalm.
Volgens de mannen van BISQ Seafood 
gaat 71 procent van de vis die wordt  
gevangen op de Noordzee naar het  
uitenland. Geïnspireerd door de rijke,  
lokale seafoodcultuur van landen als 

Spanje, Portugal en Japan brengt de  
startup Noordzee bisque en Noordzee 
vissoep op de markt. Beide zijn gemaakt 
van lokale verse groenten, de ‘spices’ van 
Madame Jeanette en Noordzeevis. “We 
gaan op zoek naar toffe recepten waarin 
vergeten vissoorten en ander lekkers uit 
de Noordzee een grote rol spelen. Zo 
maken we optimaal gebruik van wat de 
zee ons biedt. Daarbij maken we veel  
gebruik van de verwaarding van rest- 
stromen zoals graten. No food wasted!”  
De startup werd gepresenteerd in het  
Innovation- en Startup-LAB tijdens de 
Horecava. 

De Amsterdamse visgroothandel Jan van 
As had een plek in de enorme Hanos-
stand. Het enorme blok ijs met daarin een 
diepgevroren geelvin tonijn bij de ingang 
haalde de voorpagina van het Horecava 
Magazine. Indruk maakte hij zeker. 
“Shock Fresh ingevroren op -60 graden  
Celsius. Ronald de Hout legt uit hoe het 
werkt. “Wij zitten met Jan van As in 
IJmuiden vlakbij de afslag. De vis wordt 
direct na de vangst ingevroren waardoor 

de celstructuur heel blijft. Als we de  
tonijn rauw willen serveren, ontdooien 
we de gewenste hoeveelheid in water met 
een percentage zout. Als de buitenkant 
net is ontdooid, gaat hij in een zak met 
buitenlucht van 210 C. Dan begint er een 
oxydatieproces. De vis gaat enkele uren in 
een klimaatkamer en vervolgens een 
nacht in de koeling. Zo behoudt hij z’n 
rode kleur.” Met dit proces loopt Jan van 
As voor op nieuwe wetgeving die bepaalt 
dat rauwe vis eerst ingevroren moet zijn. 
Dit vanwege het doden van de bacteriën. 
Bovendien kunnen ook zwangere  
vrouwen deze ‘rauwe’ vis eten.  
De grootste verrassing is de smaak, niet 
van vers te onderscheiden, zo lekker. 
Meerdere groothandels hadden plaats  
geboden in hun stand aan kleinere leve-
ranciers. Ook bij Bidfood, Makro en De 
Kweker waren diverse producten te  
vinden, van vlees en vis tot brood en pa-
tisserie. De oosterse paviljoens sprongen 
eveneens in het oog: de rode Chinese 
lampen aan het plafond waren een eye- 
catcher en de Japanse en Aziatische  
keuken speelden een prominente rol.
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Altijd 60 stuks nieuwe of jong gebruikte  
koelwagens op voorraad, per direct leverbaar.
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  www.smedesfinefood.nl     www.margemaker.nl     www.smaaksmederij.com

Beter zichtbaar zijn in het straatbeeld, consumenten verleiden in de winkel of aan 
de verkoopwagen, je producten goed en mooi verpakken... Smedes helpt je met een 
uitgebreid assortiment voor n Verpakken & Inpakken n Presenteren n  Promoten en 
n Accentueren. Op www.smedesfinefood.nl vind je ons promotieprogramma!

Promoot je product, samen met Smedes
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nederlands visbureau

Hollandse garnalen en 
Hollandse Nieuwe
De vorig jaar van gestarte campagne ‘de kleine smaakmaker’ 
krijgt dit voorjaar een vervolg. Op dit moment wordt een 
uitgebreide reportage gemaakt over de vangst van Hollandse 
garnalen en nieuwe culinaire toepassingen, welke in de 
voorjaarsuitgave van het magazine Delicious verschijnt. 
Daarnaast is een online campagne in voorbereiding voor 
dezelfde periode. Voor vishandels die de Hollandse garnalen 
extra onder de aandacht willen brengen is POS-materiaal — 
dit bestaat uit een display met receptenflyers, posters en 
vitrinekaartjes — beschikbaar. Bestel dit (slechts voor 
verzendkosten!) op www.webshop-visbureau.nl. 
Ook de eerder opgestarte campagne Hollandse Nieuwe Stijl 
krijgt dit voorjaar een vervolg. De eerste tastings in het land 
in het najaar 2018 voor millennials met gerechtjes waarin 
maatjesharing als basisingrediënt werden gepresenteerd, 
resulteerden veelvuldig in het wegnemen van het door 
henzelf ingenomen vooroordeel dat zij geen haringliefhebber 
zouden zijn. ‘Beleving’ blijft ook het komende jaar het 
hoofddoel. 

GRÜNE WOCHE KLEURT 
MEER BLAUW
Op de jaarlijkse Grüne Woche in Berlijn — een consumentenbeurs 
waar jaarlijks 450.000 bezoekers komen voor tal van verse 
producten — kleurt het Holland Paviljoen zich meer en blauw als 
het gaat om het etaleren van de productgroep vis. Duitsland is een 
belangrijk afzetgebied voor de Nederlandse vissector.  
Bij de jaarlijkse officiële opening door de landbouwministers van 
Duitsland en Nederland werden zij op het podium geflankeerd 
door de Holland-symbolen Frau Antje én het haringmeisje 
Annemiek.
Vis komt langzaam maar zeker meer tot uiting in het Holland 
Paviljoen. De inbreng beperkt zich niet tot het presenteren van de 
maatjesharing tijdens de openingsreceptie na de eerste beursdag, 
maar vis kwam op meerdere plaatsen tot uiting gedurende de 
beursperiode. Meerdere malen werd een visdemonstratie gegeven 
op de beursvloer met diverse vissoorten, waar ook een 
fileerdemonstratie deel van uitmaakte. Van deze visfilets werden 
middels show cooking vervolgens gerechtjes gepresenteerd aan de 
beursbezoekers. Ook het werk van Fishing for Litter en het actuele 
vuilvissen na de containerramp op de Wadden werd getoond en het 
nieuwe schip van de Eko Fish Group werd gedemonstreerd. 

Vis van de maand
De maand januari stond in het teken van de  

pijlinktvis. De pijlinktvis heeft een duidelijke 

plaats veroverd in belangrijke soorten op de 

Nederlandse afslagen, met name IJmuiden en 

Scheveningen waar de flyshootvloot veelvuldig 

aanlandt. Ook in Urk komt veel inktvis op de 

afslag, veelal per as vanuit Boulogne-sur-Mer, 

wanneer de flyshooters vissen in het Kanaal. 

Het merendeel wordt echter geëxporteerd naar 

Zuid-Europa, waar de mensen er wel raad mee 

weten. Reden genoeg om eens extra promotie 

te verzorgen voor dit streekproduct richting 

Nederlandse consumenten. Een perslunch in 

IJmuiden met veel enthousiaste culinair  

journalisten en foodies leidde tot veel  

verschillende publicaties.

Nieuwjaars- 
bijeenkomst 
vissector
Voor het Nederlands Visbureau 

startte het jaar al snel met een 

eerste event: een mooie Nieuw-

jaarsbijeenkomst voor al ‘haar 

ondernemers’ en relaties. Dit 

jaar keerden de ondernemers 

terug op het ‘oude nest’ uit de 

productschapstijd: Kasteel De 

Wittenburg. Veelgehoorde reactie was van menig visonder-

nemer: “Hè, wat vertrouwd voelt het weer om op deze plek 

samen te komen.” Zowel voorzitter Parlevliet als directeur 

Leewis blikten terug en vooruit op actuele thema’s voor de 

Nederlandse vissector. Vertegenwoordigers van bedrijven uit 

het hele land benutten de samenkomst om op een informele 

manier te netwerken en vooruit te blikken op 2019.
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VISSERIJBIOLOOG DOLF BODDEKE:

| tekst: jeffrey dekker | foto’s: jeffrey dekker, vismagazine

Toen Dolf Boddeke na zijn studie promoveerde op een parasitaire worm 
bij kippen, leek dat zijn bestemming te worden. Maar het ging uiteindelijk 
anders. Toevallig raakte hij verzeild op het Rijks Instituut voor Visserij 
Onderzoek (RIVO) in IJmuiden. Een spraakmakende carrière was het 
gevolg. Een door de wol geverfde wetenschapper blikt terug.

Het RIVO zocht een bioloog voor 
onderzoek naar de garnaal.  
Na een inwerkperiode stortte 

Boddeke zich vol overgave op de op dit 
schaaldiertje. Het was een hele klus. 
Boddeke: ‘Ik kon aantonen dat de 

garnaal-mannetjes, na hun taak als man te 
hebben verricht, in vrouwtjes veranderen. 
Dat bleek  enorme positieve gevolgen 
voor de eiproductie te hebben. Ik had 
duizenden preparaten nodig voordat ik 
dit verschijnsel goed in beeld kon 

brengen.” Boddeke werd voor zijn 
onderzoek naar garnalen onderscheiden 
met de Peter Walne Memorial Medallion. 
Peter Richard Walne was een vermaard 
bioloog, die veel onderzoek deed naar 
onder meer schaaldieren.

KUSTVISSERIJ
Een ander onderwerp waarnaar Boddeke 
onderzoek deed, was de kustvisserij tus-
sen Den Helder en Scheveningen. Dit is 
van nature een relatief voedselarm zee-
gebied, met vooral voor de visserij toen 
minder interessante vissoorten, zoals de 
pieterman. Vanaf 1962 beleefde de  
visstand van soorten die meestal in 
voedselrijkere wateren leven, zoals tong 
en kabeljauw, hier een bloeiperiode. 
Samen met zijn collega Paul Hagel wist 
Boddeke aan te tonen dat fosfaatlozing 
de motor achter de spectaculaire toe-
name van de visstand was. Boddeke: 
”Fosfor zit in iedere levende cel. Zonder 
fosfor is er geen leven mogelijk.” Door 
onder andere fosfaatarme wasmiddelen 
ging vanaf 1983 de visstand hier flink 
omlaag. Boddeke: “Wij wilden als experi-
ment bij Hoek van Holland de Noordzee 
met fosfaat bemesten, maar de milieube-
weging was fel tegen. Dat experiment is 
nooit van de grond gekomen. Toenmalig  
minister van Landbouw Van Aartsen 

visserij | interview

‘WETENSCHAP
GAAT OM HET VOLGEN 
VAN FEITEN’



17
VIS | NUMMER 1 | FEBRUARI 2019

interview | visserij

wilde er ook niet aan. Voor mij bleek het 
trekken aan een dood paard.”

PULSKOR 
“Tegenwoordig is er veel te doen over de 
pulskor. Vanaf 1992 investeerde Verburg 
Holland BV in de ontwikkeling van een 
pulskor. Die was in 2009 klaar en is echt 
fantastisch. Doordat grotere tong 
scherper op elektrische pulsen reageert 
dan kleinere tong, kon met de pulskor 
van Verburg selectief op grotere tong 
worden gevist. Op een gegeven moment 
werd er in Den Haag besloten tot flinke 
bezuinigingen. Omdat kenniskringen in 
de landbouw zo goed werkten, kreeg ook 
het pulskor-onderzoek te maken met een 
kenniskring. In de landbouw echter is 
men van oudsher gewend aan de 
coöperatieve gedachte. In 2010 schoof de 
kenniskring Verburg aan de kant en ging 

in zee met een andere constructeur. Die 
laatste constructeur voerde de kracht van 
de stroomstoten op, waardoor ook kleine 
tong werd geprikkeld en gevangen, met 
ernstige gevolgen voor de tongstand.

ONDERZOEKSSCHEPEN
Mede dankzij zestig jaar gedegen 
visserijonderzoek heeft de Nederlandse 
tongvisserij inmiddels weer een zeer 
sterke concurrentiepositie kunnen 
opbouwen. Veel visserijonderzoek bestaat 
uit langdurig en grootschalig waarnemen. 
En dat is duur. In minister Pierre 
Lardinois had de visserijsector destijds 
een betrokken pleitbezorger. Dankzij 
Lardinois beschikte het RIVO over 
uitstekende faciliteiten, zoals een eigen 
vloot van vijf onderzoeksschepen. Later 
werd het RIVO met andere organisaties 
samengevoegd tot Imares, dat inmiddels 

is opgegaan in Wageningen Marine 
Research.”
“Wetenschap en commercie gaan vaak 
slecht samen. In de wetenschap gaat om 
het volgen van de feiten. Wetenschap gaat 
niet over waar je heen wilt, want dan kan 
de politiek uit een onderzoek elke 
uitkomst krijgen die ze maar wil. 
In de commercie geldt: wie betaalt, 
bepaalt. Visserijonderzoek was altijd de 
‘knuffelbeer’ van het ministerie. Na 
minister Braks werd visserijonderzoek 
steeds meer als een hinderlijk obstakel 
gezien.”
Een opziener in Den Oever die zag dat 
het slecht ging met de mosselstand grapte 
eens: “Voor het brengen van slecht 
nieuws hebben wij toch Dolf Boddeke?” 
Waarop Boddeke antwoordde: “Dat 
klopt. Maar ik heb wel hart voor de 
visserij.
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CAMERATOEZICHT
| tekst en beeld: brancHeorganisatie garnalen

Vanaf half december is er een camerasysteem op de Nederlandse 
garnalenafslagen, dat toeziet op de aanvoer van garnalen. Voor de  
MSC-certificering mogen te kleine garnalen niet verwerkt worden.  
De Brancheorganisatie Garnalen houdt toezicht op de wijze waarop 
garnalen na aanlanding via de garnalenafslagen de markt in gaan.

Het innovatieve systeem van cameratoezicht wordt door 
een onafhankelijke derde partij -Control Union 
Certifications- beheerd. In vervolgstappen wil de 
Brancheorganisatie Garnalen samen met Control Union 
werken aan additionele functionaliteiten van het 
cameratoezicht. “De garnalenvisserij steekt veel energie 
in verduurzaming en is sinds een jaar in het bezit van het 
MSC-certificaat voor duurzame visserij. Een onderdeel 
van deze certificering is het vergroten van de selectiviteit 
van de garnalenvisserij door te kleine garnalen niet aan te 

‘Door het  
camerasysteem kan 

gewaarborgd  
worden dat de  
garnalenketen 

duurzame  
producten levert’

visserij | innovatie

op garnalenafslagen

voeren. Het camerasysteem ziet hier op toe en waarborgt 
dat alle garnalen die op de afslagen verkocht worden aan 
dezelfde strenge duurzaamheidseisen voldoen.“

MIJLPAAL
Guus Pastoor, voorzitter van de Brancheorganisatie 
Garnalen: “De start van het camerasysteem op de afslagen 
is een mijlpaal voor de garnalenvisserij. Een teken dat zij 
in staat is zelf haar verantwoordelijkheid op te pakken in 
het verduurzamen van de keten. Ik ben dan ook zeer blij 
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BRANCHEORGANISATIE GARNALEN

Eind 2016 heeft de NVWA de vissector geïnformeerd dat zij haar 100 

procent-controle op de handelsnormen van vis, schaal- en schelpdieren 

begin 2017 om ging zetten naar toezicht op de controle door de sector zelf. 

Aangezien de waarborging van de handelsnormen een wettelijke eis is 

heeft de sector zelf de controle hiervan op zich genomen. De garnalensector 

doet dit in de Brancheorganisatie Garnalen.

dat de hele garnalensector zich aan dit systeem heeft 
geconformeerd. Het waarborgen van de duurzaam-
heidsafspraken van de Brancheorganisatie Garnalen is 
hiermee een keten breed feit.”
Het gebruikte camerasysteem wordt al veelvuldig in de 
voedingsmiddelenindustrie gebruikt. Na tests bleek het 
systeem tevens zeer geschikt te zijn voor het controleren 
van garnalen. Na de pilot werd dan ook besloten het 
systeem te implementeren op alle erkende Nederlandse 
garnalenafslagen.
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HERSTRUCTURERINGSPLAN VAN 49 MILJOEN POND

VISAFSLAG PETERHEAD
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
| tekst en foto: W.m. den Heijer

Het Schotse Peterhead doet er alles aan om de positie als grootste aanvoerhaven van Noordwest-
Europa verder te versterken. In 2015 lanceerde de Peterhead Havencommissie een grootschalig 
herstructureringsplan. In oktober vorig jaar opende Prins Charles de nieuwe visafslag.

Eind 2017 waren de verbeterin-
gen aan de binnenhavens 
reeds afgerond. Onder andere 

de kades zijn vernieuwd en nieuwe 
elektriciteitskasten maakten deel 
uit van de upgrade. Voorts zijn de 
binnenhavens uitgediept en op  
minimaal 6 meter diepte gebracht 
zodat 24 uur per dag onbeperkte 
toegang voor vissersschepen  
mogelijk is. De nieuwe visafslag  
bestaat uit twee gebouwen die 
rondom het Alexander Bassin  
gebouwd zijn. Het vloeroppervlak is 
twee keer zo groot als dat van de 
oude visafslag. Met de nieuwbouw 
toont Peterhead aan vertrouwen te 
hebben in de gezondheid van de 

visbestanden, en dan met name die 
van rondvis. Aanlandingen vertonen 
immers al enkele jaren een gestage 
groei. Kabeljauw, heek, koolvis,  
zeeduivel en leng zijn de belang- 
rijkste soorten. De afslag is nu  
optimaal geconditioneerd en kan 
veel meer vis herbergen dan de vo-
rige. Daarmee is Peterhead klaar 
voor de toekomst.

DAGELIJKSE AANVOER
In de twee afzonderlijke hallen van 
de visafslag kan vis 24 uur per dag 
aangeland worden. Een groep  
medewerkers assisteert bij het los-
sen van de schepen en plaatst de 
vangst conform een vast patroon 

zodat de ruimte optimaal gebruikt 
wordt. De medewerkers brengen 
ook ijs aan om de vis in topconditie 
te houden. Vijf dagen per week 
vindt er om zeven uur ‘s ochtends 
verkoop plaats. Agentschappen 
nemen de verkoop voor hun  
rekening en kopers hebben hun 
eigen mensen om de gekochte vis 
uit de afslag te rijden. 
Naast rondvis is er ook aanvoer en 
verwerking van pelagische vis  
(haring en makreel). Enkele grote 
internationaale pelagische visbedrij-
ven verwerken jaalijks enorme  
hoeveelheden die gereed gemaakt 
worden voor export naar onder  
andere Oost-Europa en Afrika.

visserij | visafslag

Personeel van de visafslag rangscHikt de zojuist geloste ladingen rondvis en vult de kisten aan met ijs.
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column 

Johan Nooitgedact

Voorzitter Vissersbond

Iedereen spreekt zo’n beetje over de 291 containers die begin dit jaar overboord zijn gevallen in 
de Waddenzee. Het containerschip Mediterranean Shipping Company (MSC) Zoe (bouwjaar 
2015, gebouwd op de Daewoo werf in Zuid-Korea) heeft een lengte van bijna 400 meter en vaart 

onder de vlag van Panama. De breedte is bijna 60 meter met een diepgang van 16 meter (vol 
beladen). De waterverplaatsing is 196.000 ton (gewicht). Het laadvermogen is 19.224 TEU.  
TEU staat voor ‘Twenty-foot Equivalent Unit’. Dus 19.224 containers van twintig voet.  
De containers die overboord vielen zijn 40 voet containers. Er zijn dus 2x291=582 containers van 
twintig voet overboord gevallen. Dat is 3 procent van het totaal als het schip helemaal vol beladen 
is. Het gewicht van een 40 voet beladen container varieert ongeveer van 10 tot 30 ton. Eén ton is 
1000 kilogram.

STUURMAN VAN DE WACHT
Boven Terschelling zijn de eerste containers overboord gevallen. Dat de stuurman niets heeft 
gemerkt, lijkt heel vreemd, maar is mogelijk vanwege de lengte van het schip en vooruit kijken in 
het donker betekent kijken door één groot zwart gat. Vooral wanneer je binnen staat hoor je niets, 
voel je niets en ruik je niets. Pas in Duitse wateren ging het schip bakboord uit en kwam 
waarschijnlijk het eerste signaal bij de brug binnen dat er iets mis was. MSC Zoe ging met de kop  
in de wind om het slingeren te voorkomen. Waarom deed ze dat anders niet eerder?

ALS HET KALF VERDRONKEN IS…
De discussie is als vanouds. Hoe heeft het zover kunnen komen? Al sinds mensenheugenis en het 
bestaan van de Waddenadviesraad of Raad voor de Wadden is er gesproken en gedebatteerd over 
het voorkomen van dit soort rampen. In het bijzonder schepen met gevaarlijke (chemische) lading, 
tankers en/of containerschepen. Deze laatste categorie stuwt de meest gevaarlijke containers juist 
aan dek om ze bij gevaar (voor mens en/of schip) eventueel overboord te zetten. Het plaatsen van 
zenders op de containers klinkt makkelijk, maar is een enorme uitdaging. Elk vliegtuig heeft een 
‘zwarte doos’, maar dat lijkt voor een container een enorm luxe toepassing. Het is best een kostbare 
aangelegenheid om onder water een signaal door te geven om tot opsporing te kunnen komen.

WAAR ZOU HET MEE MOETEN BEGINNEN
Kapitein en bemanning staan op deze ‘lijndiensten’ onder enorm grote tijdsdruk 
om zo snel mogelijk (op schema) uit de haven te vertrekken. Zaten alle 
containers wel op de voorgeschreven wijze aan elkaar en aan het schip vast? 
Heeft de stuurman van de wacht voor vertrek een check gedaan? Was de 
sjorploeg gecertificeerd en hebben zij hun werk af mogen of kunnen maken?  
Bij een onderzoek zou ik eerst de werkelijke oorzaak willen weten, want het 
juist zeevast sjorren van lading was ook op de zeilschepen al van het 
allergrootste belang voor schip en bemanning. Tja, die schepen waren inderdaad 
stukken kleiner. Korter dan de breedte van de MSC Zoe. Ook lag je in die tijd 
nog binnen wanneer het slecht weer was of zou worden. Dat is te duur 
geworden.

Een containerramp 
boven de Waddenzee
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| tekst: erik kruisselbrink | foto’s: Henk risWick

Katja Krol (29) nam begin vorig jaar 
de vishandel over van haar vader 
Ad (66). Die overigens nog volop 
hand- en spandiensten verricht. 
Sinds oktober staat er als klap op 
de vuurpijl ook een gloednieuwe, 
lichtblauwe verkoopwagen op de 
Bossche Markt, de vaste 
standplaats van de vishandel. 
Nu de kruitdampen van de 
overname en de nieuwe wagen zijn 
opgetrokken, wil Katja aan de slag 
met vernieuwing.

De Vis- en Paling Koning is al 53 jaar een begrip op 
de Markt in Den Bosch. En de wagen schuift op 
woensdag en zaterdag zo’n veertig meter op in 

verband met de warenmarkt op die dagen. Alleen op 
eerste kerstdag, nieuwjaarsdag en eerste paasdag is de 
vishandel gesloten. Dat vertrouwde beeld blijft gewoon 
intact nu dochter Katja de scepter van vader Ad heeft 
overgenomen. Deze is overigens nog volop actief. Onder 
andere met voorbereidende werkzaamheden in de 
bedrijfshal, maar ook op de markt zelf. Is het niet met het 
bakken en snijden van vis, dan wel met een bakkie koffie. 
Voor Ad zijn het meer oude bekenden dan klanten. 
“Sommigen kent hij al meer dan vijftig jaar”, weet Katja. 
“Hij is met ze opgegroeid vanaf het moment dat hij voor 
het eerst op de markt stond.” Voor Katja geldt ook dat ze 
samen met de klanten verder wil optrekken. Ook zij is al 
een jaren een bekende verschijning in de vishandel op de 

Bossche markt. “Het sociale contact blijft het mooiste aan 
ons werk.”

VAN JONGSAFAAN
Ondanks dat ze zelf – nog – geen ondernemer was, heeft 
Katja al een stevig ‘beginnetje’ gemaakt door haar 
jarenlang vertrouwde contact met veel klanten. Zolang ze 
zich kan herinneren wilde ze haar vader al helpen. 
Officieus liep ze al vanaf haar dertiende mee in de zaak 
van haar vader. “Vanaf het moment dat ik de leerplicht 
voltooid had, ben ik fulltime meegegaan”, aldus de 
goedlachse Bossche, die daarmee aangeeft dat zij de 
overname nooit als een verplichting heeft gezien. 
We spreken haar medio januari als ze de nieuwe 
verkoopwagen met trekkende Iveco bus net drie 
maanden heeft. Lichtblauw voert de boventoon waar dat 
bij de vorige wagen het traditionele wit was, met de 

‘Het sociale  
contact blijft het 
mooiste  
aan ons werk’

handel| ambulant

KATJA KROL
vader Ad op

VOLGT NA 53 JAAR

ad krol gaf Het stokje na ruim een Halve eeuW over aan docHter katja. 
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OVER DE VIS- EN PALINGKONING

Katja heeft in totaal acht mensen in dienst, waaronder twee fulltimers en een 

parttimer die ook redelijk wat uren draaien. Daarnaast maakt ze gebruik voor 

drie oproepkrachten op de zaterdag. Doordeweeks staan er bij vishandel 

Krol normaal gesproken twee mensen in de wagen. Als het wat drukker 

wordt werken ze met z’n drieën, net als op zaterdag.

Nederlandse driekleur rood, wit, blauw als decoratie. 
Maar die was na 28 jaar aan vervanging toe. Temeer daar 
Katja boordevol plannen zit voor de nabije toekomst.  
Het afgelopen jaar stond echter vooral in het teken van 
de overname en de continuering van het bedrijf. Daarbij 
moest de nieuwbakken onderneemster en passant ook 
nog even haar vrachtwagenrijbewijs halen. Want dat is 
een vereiste om de Iveco bus te besturen die de 6.000 kilo 
wegende verkoopwagen inclusief belading van de 
bedrijfshal naar de Bossche markt rijdt. 

UITSCHUIFBARE ERKER
De nieuwe wagen van visspecialist Katja Krol zie je niet 
makkelijk over het hoofd op de Bossche markt. De wagen 
is maar liefst acht meter lang en vier meter hoog. Naast 
de vitrine aan de voorkant kan ook nog eens een erker 

de vis en Paling koning Heeft al 53 jaar een Prominente Plek oP de markt in den boscH.
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aan de achterkant worden uitgeschoven, waarmee de 
wagen 90 centimeter ‘dieper’ wordt. Op die manier wordt 
tegelijk ruimte gecreëerd om achter de bakoven te 
kunnen staan, zodat degene die ‘bakdienst’ heeft met zijn 
of haar gezicht naar de klanten staat. Om ook op 
hoogtijdagen iedereen zo snel mogelijk van kibbeling of 
gebakken vis te kunnen voorzien, beschikt Krol over een 
installatie met twee grote pannen en een kleine.  
De wagenbemanning kan volledig om de bakoven heen 
lopen, maar er kan ook nog een extra blad aan de zijkant 
worden neergeklapt, waarmee het werkblad bij de 
bakoven wordt uitgebreid. De apparatuur van de wagen 
bestaat verder uit twee bestaande kassa’s en weegschalen 
die uit de vorige wagen werden meegenomen, evenals 
een combimagnetron en een forse koelkast voor 
frisdrank. Verder beschikt de wagen tegen de achterwand 
over een forse koelruimte met diepvriesruimte ernaast. 
De toonbank is volledig gekoeld. 

Katja vertelt dat het totale proces van de wagenaanschaf 
zo’n twee jaar in beslag heeft genomen. Zij en haar vader 
hebben zich bij de keuze voor een nieuwe verkoopwagen 
laten inspireren door die van een collega. “Die is ook 
lichtblauw, maar hij leek een beetje vuil. Het bleek dat de 
lichtblauwe verf daarvoor was gemengd met grijs, 
waardoor je dat effect kreeg. Dus daar hebben we niet 
voor gekozen. We hebben uiteindelijk gekozen voor de 
kleur van de bus die het dichtst bij ons ideale lichtblauw 
kwam. Dat past mooi bij vis. Met de donkerblauwe 
accenten en best ook nog wel grote vlakken wit is het een 
mooi geheel geworden.”
De lichtblauwe wagen valt nu extra op omdat twee 
andere viskoophandelaren op de Bossche markt wel voor 
grijs hebben gekozen. “Grijs is de trend op dit moment bij 
wagenbouwers”, verklaart de onderneemster.  

“De ene vishandelaar heeft bij de aanschaf van een 
nieuwe wagen voor grijs gekozen en de andere grijs bij 
het opknappen van zijn bestaande wagen.” De Vis- en 
Paling Koning staat namelijk doordeweeks met drie 
visboeren op de Markt. En als er warenmarkt is, zijn het 
er zelfs vier. 

DIEPVRIESVITRINE
Hij valt in eerste instantie niet eens op, maar de nieuwe 
diepvriesvitrine blijkt bij nadere beschouwing een 
geweldige noviteit. Hij valt niet op omdat je door het glas 
gewoon ongehinderd zicht hebt op de producten die erin 

visHandel krol Heeft een forse bakoven die ook een aansluiting Heeft om oP te koken.

vader ad is nog voloP in ‘de kraam’ te vinden. ’HiPsters’ draaien volgens katja Hun Hand niet om voor een Hele zeebaars.

‘We willen zo 
veel mogelijk vers 
bereiden onder  
het oog van de 
klant’
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RISICOSPREIDING

De vis kan – behalve op zondag – iedere dag in het 

bedrijfspand worden aangeleverd door de leveranciers. 

Krol kiest bewust voor meerdere leveranciers om niet  

te afhankelijk te zijn van een leverancier en om de 

leveranciers scherp te houden. Daarbij zorgt ze wel dat 

het voor hen ook aantrekkelijk blijft. Als de nieuwe haring 

in het land is, laat Krol ook door meerdere leveranciers 

iets aanleveren voordat ze een bewuste keuze maakt. 

liggen. Maar het is echt een diepvries- en geen 
koelvitrine. “Deze vitrine is speciaal door de 
wagenbouwer (Evers) voor ons ontwikkeld en we 
kunnen haar tegelijk met de rest van de vitrine 
uitschuiven. We kunnen hierin diverse producten 
presenteren die normaal gesproken in een dichte 
diepvries bewaard worden zoals de vissoepen. Maar ook 
de rauwe garnalen, sardientjes en coquilles liggen hier nu 
zichtbaar in, net als de tilapia.” Ook de naast gelegen 
vitrine voor de verse vis is geen standaard vitrine.  
“Er zit een mistinstallatie in zodat de vis voortdurend 
wordt bevochtigd.” Naast dat de vis op die manier verser 
blijft, denkt Katja dat er op die manier nog minder ruimte 
is voor bacteriën tijdens de warme zomerdagen. 
“Daarvoor hebben we ook afdekplaatjes aan de 
bovenkant van de vitrine.” In de vitrine naast de verse vis 
liggen tot slot de te bakken en gemarineerde vis. 

GEMAK EN JEUGD
Gebakken vis, kibbeling en haring zijn op dit moment 
nog steeds de klassieke hardlopers, maar Katja heeft 
grootste plannen met het assortiment. Ze denkt 
bijvoorbeeld aan kant- en klaargerechten, ovenschotels, 
wraps en panini’s, vispasta, bami, nasi, stoofpotjes en ze 
wil ook nog meer gaan doen in gemarineerde vis. “Dat 
willen we zoveel mogelijk uit eigen keuken laten komen. 
We hebben in de wagen al een speciale kookaansluiting 
laten maken om ook terplekke zo veel mogelijk te 
kunnen bereiden. Onder het oog van de klant. Als het 
heel druk is hebben we alle pannen nodig om te bakken, 
maar op rustige momenten heb je vaak een of twee 
pannen over. Dan kun je prima pasta of aardappelen 
koken. Ik wil er ook een soort saladière bij maken met 
sla, tomaten, een komkommertje en bijvoorbeeld ook 
verse zalm en garnaaltjes in de vitrine.” 

de koelvitrine Heeft 
een diePvriesdeel 
maar ook een ‘mist- 
installatie’ om de 
vis te bevocHtigen 
en nog verser te 
Houden.

De klantenkring in Den Bosch is heel divers met een 
grote groep vaste klanten. Daaronder natuurlijk de 
nodige oudere klanten die al sinds jaar en dag op de 
goede reputatie van Krol afkomen en die van oudsher 
gewend zijn om regelmatig vis te eten. “Daarnaast is 
Den Bosch natuurlijk een toeristische stad met veel 
dagjesmensen die graag een broodje vis of kibbeling aan 
de kraam komen eten.” Katja wil met de uitbreiding van 
het assortiment in de vorm van gemaksproducten onder 
meer ook de tweeverdieners met weinig tijd kunnen 
bedienen. En met de saladière inspelen op publiek van 
haar eigen generatie die gewend is om overal 
bijvoorbeeld een wrap met zalm en roomkaas te kunnen 
kopen. Katja ziet bij een bepaald gedeelte van haar 
generatiegenoten weer hele andere trends terugkomen. 
“Bij hipsters is het heel populair om een harinkje aan de 
staart bij de kraam op te eten. Of een zeebaars in zijn 
geheel te kopen. De jongere consument wilde altijd alles 
graatloos, maar voor sommigen hoeft dat niet meer. En 
daarom verkopen we dat ook weer steeds meer.”

VOOR GEEN GELD TE KOOP
Katja kan qua omzet nog niet echt aangeven wat het  - 
positieve - gevolg is van de nieuwe wagen. Ze kreeg wel 
enorm veel reacties in de vorm van complimenten en 
bloemen. “Dat was geweldig en voor geen geld te koop 
als nieuwe start. Ik heb eerst een hele lading bij mijn 
moeder afgegeven en een tweede bij een tante.” En kort 
na de ingebruikname vierde vishandel Krol ook nog 
eens het 65-jarige bestaan op zondag 21 oktober. Op die 
dag was het gratis kibbeling voor iedereen met een 
glaasje champagne of iets anders. “In de dagen ervoor 
konden we nog mooi even de juiste baktemperatuur 
instellen want die stond op 170 graden, zoals die voor 
friet geldt. Maar voor vis heb je 200 graden nodig.”



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, zoals: warme bakker, 
keurslager, kaasspeciaalzaak. Pand is huur € 2.700,-- per maand, excl. 
BTW. Bel ons voor het maken van een afspraak.

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

Ter Overname: perfect ingerichte visspeciaalzaak in de regio 
Nijmegen. Het overgrote deel van de inventaris dateert van medio 
2016 en verkeert in goede staat van onderhoud. Deze winkel is 
te koop i.v.m. veranderde ambitie eigenaar. Hier zijn zeker nog 
omzetverhogende mogelijkheden aanwezig. Nieuwsgierig? Bel 
gerust onderstaand telefoonnummer en vraagt de projectinformatie op.

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

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

Bel gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze 
gegadigden in portefeuille.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag 
naar de heer Peter Wortman. Tel. 033-4323552 3W
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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.nl

www.industriepers.nl

Netwerk voor PR en pers in de industrie
●  Kennis delen en verbreden
●  Contacten leggen en onderhouden
●  Informati e vergaren en uitwisselen
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vnv

HANDIGE RECEPT-
FILMPJES IN HET  
PROMOTIEPAKKET

| tekst: sjaak vriens | foto’s: vnv

De VNV ontvangt steeds meer vragen over hulp bij 
de ontwikkeling van content. Naast fotomateriaal 
zijn er daarom nu ook bewegende beelden 
gemaakt. De receptvideo’s die onderdeel uitmaken 
van het promotiepakket van de VNV worden steeds 
populairder. 

Sinds de zomer van 2018 maken de receptfilmpjes 
onderdeel uit van het promotiepakket behorende bij de 
vis van de maand. “In het promotiepakket zaten al 
posters, toonbankkaartjes en handige receptkaartjes, 
maar de aanvulling met digitale filmpjes maakt het 
pakket nog completer. Met de aanvulling van digitale 
content speelt de VNV in op de nadrukkelijke vraag 
vanuit zowel de visdetaillist als de consument”, aldus 
VNV-beleidsmedewerker Karel van den Heuvel.

RECEPTEN
De wereld om ons heen veranderd en steeds vaker 
oriënteert de consument zich online voor inspiratie in de 
keuken. Websites met recepten zijn onverminderd 
populair en ook uit de statistieken van het 
consumentenplatform van de VNV, Verras je smaak met 
vis, blijkt dat veel consumenten op zoek zijn naar (vis)
recepten. Naast de beschrijving van de bereiding op de 
website en de receptkaartjes (in de winkel) is er vanuit de 
consument behoefte aan filmpjes waarin stap voor stap 
de bereiding wordt toegelicht.

BEWEGEND BEELD
Vanuit de visdetaillisten ontving de VNV steeds meer 

vragen over hulp bij de ontwikkeling van content. Naast 
het feit dat er veel beeldmateriaal beschikbaar wordt 
gesteld en recepten gedeeld worden, ontbrak er nog 
bewegend materiaal. De receptfilmpjes zijn daarom ook 
voor de visdetaillist een waardevolle aanvulling.  
Veel visspecialisten gebruiken de filmpjes op de 
beeldschermen in de winkel en/of verkoopwagen. 
Speciaal hiervoor is er ook een versie beschikbaar zonder 
geluid. Ook worden de receptfilmpjes steeds vaker 
ingezet op de eigen website en/of eigen socialmedia-
kanalen van de ondernemers.” 
In het receptfilmpje van deze maand staat de bereiding 
van het recept: Pikante kabeljauw met wilde rijst centraal, 
maar ook de reeds verschenen filmpjes zijn uiteraard nog 
te bekijken! De komende periode zal het aantal filmpjes 
steeds verder worden uitgebreid. 

BESCHIKBAARHEID
Voor alle leden zijn de filmpjes beschikbaar als onderdeel 
van het promotiepakket. Mocht u geen lid zijn, maar wel 
enthousiast over de filmpjes en u heeft interesse om deze 
te gebruiken op uw eigen kanalen? Neem dan gerust 
contact op met de VNV per mail: info@visspecialisten.nl 
of per telefoon 033-4953096.

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
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op de Horecava

| tekst en foto’s: Petra Hermans-taekema en Xandra veltman

De Horecava was weer inspirerend. Er was veel nieuws te zien en er viel van alles te 
proeven. Lekker, maar vaak wat extra zoet, pittig of zout om beter op te vallen. Het is een 
waardevolle beurs met belangrijke nieuwe producten. En voor de bereiding is er allerlei 
apparatuur te vinden.

Leverancier van horeca-apparatuur 
De Kuiper komt als eerste op de 
markt met bakovens op inductie. Nu 
Nederland in hoog tempo van het 
gas wil, zal er ook voor ondernemers 
een antwoord moeten komen. De 
Energie Investerings Aftrek (EIA) die 
vorig jaar nog gold voor gas- 
gestookte bakovens is dit jaar weg-
gevallen, zegt verkoopadviseur  
Albert Heijns. “Deze inductieketel 
heeft op het nippertje als nieuw- 
komer de lijst gehaald.” Daarmee 
wordt het nog steeds niet goed-
koop, maar het begin is er. Elektrisch 
bakken kan natuurlijk ook, net als op 
gas. Ook daarin valt altijd nog winst 

te halen door zuiniger te bakken. 
“Daarvoor hebben we een app  
ontwikkeld.” 
Ander nieuws is dat Florigo, De Kui-
per en Hegro samen verder gaan als 
Bien Cuit in de frituurmarkt. Bien 
Cuit, een nieuwe onderneming in 
Woerden, heeft een honderd pro-
cent belang genomen in Florigo, De 
Kuiper en Hegro en wordt hiermee 
een van de grotere aanbieders van 
Horeca Frying Equipment in Neder-
land, België en Engeland. Volgens 
Bien Cuit is het de bedoeling om de 
kracht, kwaliteit, service en betrouw-
baarheid van deze drie bedrijven tot 
één sterke speler te bundelen. 

Qbtec werkt eveneens aan nieuwe 
mogelijkheden qua energieverbruik. 
Een bakoven op inductie is er nog 
niet, Qook elektrische friteuses met 
een hoog KW-gehalte wel .  
“We hebben bakplaten en fornuizen 
op inductie”, zegt verkoopadviseur 
Han van Hoogdalem. “Alles elek-
trisch mogelijk maken is één ding; 
voor ons is het belangrijk dat we het 
beste maatwerk leveren, of het om 
bakovens gaat of om de Adieu  
Plancha, waar je op één plaat ver-
schillende soorten gerechten kunt 
bereiden.” Wie nu nieuwe elektri-
sche apparatuur koopt, krijgt er een 
energiemanagementsysteem bij 

evenementen | vakbeurs

TRENDS in 
apparatuur

Qbtec Qook

de kuiPer Horeca eQuiPment
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vakbeurs | evenementen

waardoor je met lagere aansluit-
waarden en minder vastrecht toch 
meerdere elektrische componenten 
kunt gebruiken. Een ander nieuwtje 
is dat Qbtec binnenkort met een 
veilig kindermeubeltje voor de  
professionele markt komt. Kinderen 
kunnen daarop bijvoorbeeld zelf 
pannenkoekjes bakken.

Na alle apparatuur op gebied van 
bereiden en het proeven van allerlei 
gerechtjes, ogen de kasten waarin 
kruiden worden gekweekt verfris-
send. Zo demonstreert Henk Groot 
Roessink van de Middleby Corpo- 
ration een grote Garden Chef  
kruidenkast van fabrikant Carter 
Hoffmann. Hierin staan volop verse 
kruiden en kiemen. Je hebt kasten in 
alle soorten en maten en ze ogen 
ook goed in een horecagelegenheid 
of bij een visdetaillist die lunches en 
broodjes verzorgt. Onder andere 
Jonnie Boer van de Librije vindt het 
ideaal, aldus Groot Roessink. In elke 
laag van de kast kan de tempe- 
ratuur en luchtvochtigheid apart  
worden geregeld. Water geven 
hoeft niet, daartoe is een systeem 
ingebouwd. Is bijvoorbeeld de  
alfalfa na tien dagen klaar, dan gaat 
hij op een koelere plank en kan nog 
dagen goed blijven. 
Een andere trend zijn gefrituurde 
noten. Daartoe levert de Perfect Fry 
Company een ideale notenbrander, 
laat Groot Roessink zien. Met een 
druk op de knop voer je de  

gegevens in over het soort noten en 
de temperatuur, voegt de noten toe 
en enkele minuten later komen de 
glanzende en gefrituurde noten uit 
de machine rollen. Enkele super-
markten zijn geïnteresseerd en  
willen van de trend mee profiteren. 

Even verderop is een ‘Twente- 
eiland’: de ondernemers uit die 
regio hebben besloten elkaar te  
versterken. Zo staat Taurus er met 
kassasystemen. “Het wordt steeds 
meer de trend dat je het exacte  
gewicht betaalt”, vertelt de expo-
sant. Het Taurus kassasysteem is 
daarop aangepast. Ook te vinden in 
deze stand Vossebeld Vaatwas-
techniek uit Almelo met Winterhal-
ter vaatwasmachines. “We werken 
al tientallen jaren met dit merk en 
we groeien nog steeds”, vertelt 
Erwin Morsink. Het bedrijf adviseert, 
ontwerpt, installeert en onderhoudt 
spoelkeukens in allerlei bedrijven, 
van horeca tot op schepen en boer-
derijen. Mét een 24/7 team service- 
en installatiemonteurs.

Miele zorgt elk jaar voor een blik-
vanger. Dit jaar was er de hygiëne-
scan, natuurlijk heel passend bij het 
uitgebreide programma aan  
(af)wasmachines voor het bedrijfs- 
leven. De scan laat zien wat een 
mens aan bacteriën met zich  
meedraagt. Marketing professional 
Louise Marks legt uit: “We dragen 
biljoenen bacteriën met ons mee. 

Nu kan een mens niet leven zonder 
bacteriën, maar de andere kant is 
dat ongewenste bacteriën aan was-
goed en afwas wel goed verwijderd 
moeten worden en daartoe heeft 
Miele de knowhow.”

Rational kun je niet mislopen; een 
enorme stand met veel demonstra-
ties van grill- en stoomovens,  
frituren…. Heel wat mensen staan te  
kijken hoe de koks Randy Mensink 
en Frank Everink in drie apparaten 
tegelijkertijd tosti’s bakken, wafels 
klaarmaken, verse patat frituren, 
een gerechtje met mosselen en 
groente in de steamer bereden, en 
gamba’s grillen. De bezoekers 
mogen proeven hoe de zalm gegrild 
is, enigszins rosé van binnen en een 
bite aan de buitenkant. Ook de 
steak en de pizza mogen er wezen. 
Alles wat hij doet is gemakkelijk te 
volgen; je ziet de producten garen 
en op het beeldscherm erboven zie 
je hoe de apparaten zijn ingesteld 
qua temperatuur, luchtvochtigheid 
en tijd.

rational

miele Hygienescan

garden cHef 
kruidenkast.
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| tekst: Xandra veltman | foto’s: Henk risWick

Dominic Haaij uit Bruinisse heeft sinds drie jaar een 
eigen onderneming; hij vangt kreeft en paling en 
verzamelt bij laagwater schaal- en schelpdieren.  
Het is z’n lust en z’n leven.

WIL JE JE VOORSTELLEN?
“Mijn naam is Dominic Haaij, ik ben 30 jaar en ik woon 
in Bruinisse met m’n vrouw en twee dochters van twee 
en drie jaar. Ik ben geboren in Campina Grande in 
Brazilië en door adoptie hier in Bruinisse opgegroeid.  
De haven heeft me van kinds af aan getrokken en ik was 
dan ook vaak na schooltijd te vinden op de kotters en de 
plaatselijke tonnenlegger.” 

WAT IS JE OPLEIDING IN DE VISSERIJ?
“Na de middelbare school bezocht ik de Visserijschool in 
Stellendam, om vervolgens te gaan varen op een 
Bruinisser mosselkotter. Ik werkte voor mosselhandel 
Kik. Dit bedrijf kweekt mossels op eigen percelen in de 
Oosterschelde en de Waddenzee en heeft een kleine 
mosselhandel. Dankzij de afwisselende werkzaamheden 
ontmoette ik veel mensen binnen de Zeeuwse 
schelpdiersector.”

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JE 
WERKZAAMHEDEN?
“Op m’n 27e was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik 
wilde graag voor mezelf beginnen en kreeg een 
vergunning om op de Oosterschelde te vissen met fuiken 
en kubben voor paling en kreeft. Een goed begin! In het 
seizoen vis ik hierop met mijn bootje, de BRU-30. Op 
andere momenten verzamel ik krukels of alikruiken en 
oesters, allemaal in de Oosterschelde. Met laagwater vaar 
ik m’n bootje aan de grond en als het hoogwater wordt, 
kom ik weer binnen. Soms ga ik met mijn bestelbus de 
dijk op en ga daar rapen. Tegenwoordig vang ik ook 

strandkrabben. Die hangen in fuiken in het water of ik 
zet ze in de koelcel. Strandkrabben zijn tegenwoordig 
heel populair voor het trekken van visbouillon.”

EN HOE IS HET AAN WAL?
“Mijn bootje BRU-30 ligt samen met die van een collega 
aan een steiger tegenover restaurant de Vluchthaven.  
Op de steiger hebben we een houten huisje gezet voor 
werkkleding en -materialen. Het huisje vervangen we 
deze winter door een aluminium huisje, want met de 
zeelucht is het hout zo weg. Aan land delen we een stenen 
huisje met een grote koel- en vriescel. Die gebruik ik 
steeds intensiever. Dat komt mede omdat hier de plaatse-
lijke visboer stopte en verschillende mensen me vroegen 
of ik vis kon leveren. Sindsdien lever ik op bestelling. 
Niet voor niets staat op mijn bus ‘vers uit het water’.” 

ondernemen | interview

Een mooi leven als 

VISSER
BRUINISSER

oesters uitladen van de bru-30 naar de steiger. vandaag een 
kleine bestelling: 200 kilo oesters. meestal is Het meer. 
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interview | ondernemen

‘Er is veel  
behoefte aan  

een eerlijk  
product’

HOE GAAT HET MET DE VERKOOP 
VAN JE VANGST?
“De verkoop loopt goed, iets dat ik niet in deze mate had 
verwacht. Wekelijks komen er klanten bij. Vooral veel 
ouderen vinden het fijn dat de vis thuisbezorgd wordt, en 
zeker op het dorp zeggen veel mensen: ‘Als we niet thuis 
zijn, leg je het maar in de koelkast in de schuur’.  
Dit is typisch Bruinisse! Dat kan hier gewoon. Ik verkoop 
naast mijn eigen kreeft, paling en schaal- en schelpdieren 
ook wat mosselen die een collega meeneemt van de 
Wadden, maar ook veel platvis, gerookte bokking, zalm, 
zeebaars, kabeljauw, enzovoort. De paling verkoop ik aan 
particulieren, schoongemaakt of gerookt.  
Naast particulieren weten verschillende plaatselijke 
restaurants met name de streekproducten als kreeft, 
paling, oesters, mossels en krukels te waarderen. 

 
Wat ik niet rechtstreeks verkoop gaat via de veiling  
op Colijnsplaat.
Zo groeit mijn bedrijfje door. Op den duur wil ik graag 
wat meer doen met mosselen. Er is veel behoefte aan een 
eerlijk product. De kwaliteit van de Zeeuwse mossel is de 
laatste jaren uitmuntend. Omdat ik alles kleinschalig 
houd, kan ik een (h)eerlijk streekproduct waarborgen en 
bewaken. Dat waarderen particulieren en vooral de 
restaurants.”

WIL JE HET BEDRIJF LATEN GROEIEN?
“Zolang het kan, blijf ik alleen werken. Dat kan mede 
omdat er altijd wel iemand in de buurt is die een handje 
wil helpen. Ik heb een heerlijk leven, de hele dag buiten in 
de natuur en werken met de seizoenen en de getijden. 
Dat is toch geweldig!”

vooral de grootHandel vraagt om alikruiken. dominic Haaij maakt ze eerst nog scHoon.  
“in bruinisse is Het traditie om met Pasen alikruiken te eten.” 

de vrijdag dient om de bestellingen van Particulieren te  
sorteren en te bezorgen, soms tot in de koelkast.



Ik kan 
me weer
focussen 
op groei

“Ik was op zoek naar een payrollorganisatie. 

Toen Chantal Lübbers van BC Group 

zich meldde, was er meteen een klik. Vragen 

rondom wetgeving, maar ook ziekte zijn soms 

ingewikkeld, Chantal had hier duidelijk wél 

kaas van gegeten! Nu gaan alle medewerkers 

direct op de payroll, zodat ik me kan focussen 

op de groei van onze winkel.” 

Net als Linda, focussen op groei? 
Bel Chantal persoonlijk op 038 4674203 of 

kijk op https://www.bcgroup.nl/ondernemen 

voor meer informatie. 

Uw full service HR partner 
in payroll

“Vragen rondom personeel 
zijn veel te ingewikkeld.”

– Linda de Wit
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financieel

Gerrit van den Berg 
Profinis Accountants en Adviseurs

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

Anticiperen op de Brexit
Op 15 januari stemde het Britse parlement het Brexit-akkoord tussen premier May en Brussel met 
zeer veel stemmen weg. De kans op een harde Brexit neemt toe. Hoe kunnen we hierop anticiperen?

Bij een zogenaamde no-deal maken de EU en 
het Verenigd Koninkrijk (hierna VK) geen  
concrete afspraken over de handelsrelatie.  
Vrijwel alle banden worden doorgesneden en er 
wordt handel gedreven op basis van de Wereld-
handelsorganisatie (WTO). Dat betekent hoge 
importtarieven, allerlei vertragingen en admini- 
stratieve rompslomp. ‘Hope for the best,  
prepare for the worst’ is het devies indien u  
geregeld zaken doet met het VK. Onderstaand 
enkele aandachtspunten op het gebied van de 
btw, invoerrechten en preferentiële regelingen.

Btw
Bij een no-deal verlaat het VK de interne markt 
van de EU. Dat betekent dat er sprake is van  
in- en uitvoer. De afstandsverkopen van de EU 
naar het VK is zijn ‘Out of Scope’. In de no-deal 
situatie kan de btw niet meer worden verlegd 
naar de ondernemer in het VK. Op de factuur 
moet dan worden vermeld ‘VAT Out of Scope’ 
en afhankelijk van de btw-wetgeving in het VK 
dient de Nederlandse of Britse ondernemer btw 
af te dragen. In de Nederlandse btw-aangifte 
moet de omzet behaald met diensten naar het 
VK worden aangegeven als uitvoer. Andersom 
moet de leverancier uit het VK zich registreren 
in de EU. Bij een no-deal is er bij goederen- 
levering nog steeds sprake van het 0%-tarief, 
maar het blijft noodzakelijk om het mogen  
toepassen van dat tarief aan te tonen. Dit is 
vormvrij en kan met behulp van uitvoeraangiften 
uit de EU, pakbonnen etc. Bij het importeren uit 
een niet-EU land moet btw betaald worden bij 
de douane. Het is mogelijk om de btw bij import 
aan te geven in de reguliere btw-aangifte, mits 
de Belastingdienst een vergunning artikel 23 
verleent. Hierdoor hoeft u geen btw te betalen 
bij de douane, is er minder administratieve 
rompslomp en komen er geen problemen met 
de cashflow. Er is sprake van een plus en min in 
dezelfde btw-aangifte. Er gelden voorwaarden. 

Invoerrechten en preferentiële regelingen
Momenteel worden er onderling geen invoer-

rechten geheven. Bij een no-deal valt het VK 
terug op regels van de WTO. Het VK kan haar 
eigen douanetarieven vaststellen, terwijl de EU 
daarin beperkt is. Op dit moment profiteert het 
VK van vrijhandelsakkoorden tussen de EU en 
derde landen, zoals het CETA-verdrag. Met dat 
verdrag kan een vrijstelling van invoerrechten 
en overige belastingen verkregen worden als 
een bepaald goed bestaat uit een minimaal  
percentage goederen vervaardigd in de EU.  
Indien het VK uittreedt wordt dit in bepaalde 
gevallen niet meer gehaald. Het kan aan te  
bevelen zijn om onderdelen niet meer in het VK 
te bestellen. Een andere optie is de douane- 
regeling actieve veredeling, zodat de VK-onder-
delen onder schorsing van invoerrechten  
verwerkt worden in het eindproduct. Dan  
voldoet het overigens nog steeds niet aan de 
oorsprongscriteria. Het is dus aan te bevelen  
om uw bevoorradingsketen onder de loep te 
nemen. Verdere aanbevelingen om vertragingen 
bij de grens en invoerrechten te minimaliseren:
-  Vraag tijdig een EORI nummer en een 

AEO-vergunning aan
-  Overweeg gebruik te maken van een  

douane-entrepot
-  Verzoek om een vergunning 

‘Toegelaten Exporteur’

Brexit-voucher
Om de gevolgen van de Brexit te 
ondervangen heeft de overheid 
besloten om een vergoeding van  
€ 2.500 toe te kennen voor  
advieskosten tot maximaal 
50 procent. Het dient wel te 
gaan om in Nederland  
gevestigde mkb-onder- 
nemingen met bestaande 
belangen in het VK en de 
voucher dient gebruikt 
te worden voor de in-
huur van een adviseur. 
Wij zijn graag bereid u 
hierin te ondersteunen.
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MKB IS DOELWIT

| tekst: cHristiaan van beemen | foto’s: sHutterstock

Uit recent onderzoek blijkt dat een op de vijf midden- en kleinbedrijven slachtoffer is 
geweest van cybercrime. Toch maakt het merendeel van de mkb’ers zich weinig zorgen over 
de digitale kwetsbaarheid. Wat is die kwetsbaarheid precies en hoe kun je je als ondernemer 
wapenen tegen het toenemende gevaar van cyberaanvallen?

CYBERCRIME

Mkb-ondernemers moeten 
zich eerst bewust worden 
van de risico’s die digita-

li-sering met zich meebrengt”, zegt  
Jeroen Bol. Hij werkt als hoofd  
buitendienst bij verzekeringsmaat-
schappij Mercurius Groep en  
Bakkersbelang. Vanwege de  
verplaatsing van criminaliteit naar 
de digitale wereld, is er onder  
verzekeraars steeds meer aandacht 
voor computerfraude. Het meren-
deel van de mkb’ers heeft echter 
weinig oog voor de relatief nieuwe 
vorm van criminaliteit, merkt Bol op. 
Volgens hem is dat een gevolg van 
de complexiteit en onzichtbaarheid 
van cybercrime. “Als je je zaak  
binnenloopt en je ziet dat de kluis 
wordt opengebroken, dan weet je 
dat je een probleem hebt”, zegt Bol. 
“Bij een computer weet je pas dat er 
iets mis is, als het systeem plat ligt.”

INLOGGEN BIJ BANK
In de meeste gevallen draagt het 
slachtoffer zelf bij aan de digitale 
schade die hem wordt toegebracht, 
uiteraard zonder zich daarvan  
bewust te zijn. Zo is schade door 
phishing – onder mkb’ers een veel 
voorkomende vorm van cybercrime 
– een direct gevolg van handelingen 
van de gebruiker. Bij phishing  
worden mensen naar een valse 
(bank)website gelokt, om hen daar 
(nietsvermoedend) te laten inlog-

gen. Bol laat een voorbeeld van een 
mail zien, waarin de afzender zich 
voordoet als een medewerker van 
ABN AMRO en de ontvanger  
verzoekt in te loggen. Zo zou de 
klant voorkomen dat zijn betaalpas 
wordt geblokkeerd. In werkelijkheid 
krijgt de fraudeur beschikking over 
inlognaam en wachtwoord van de 
gedupeerde, met alle gevolgen van 
dien.

SCHADELIJKE SOFTWARE
De meest gebruikte vorm van  
cybercrime tegen mkb’ers is  
malware. Net als bij phishing bena-
deren kwaadwillenden die zich van 
malware bedienen hun slachtoffers 
veelal via e-mail. Na een klik op een 
besmette link wordt schadelijke 
software op de computer van de 
gebruiker geïnstalleerd. De soft-
ware wordt gebruikt voor verschil-
lende doeleinden, zoals het stelen 
van gevoelige informatie en het  
verspreiden van spam. Maar vooral 
voor het eisen van losgeld, met  
behulp van de zogenaamde  
ransomware. Bij deze vorm van 
malware wordt een (deel van een) 
computer geblokkeerd. De cyber-
crimineel vraagt losgeld – meestal 
te betalen in bitcoins – in ruil  
voor ontgrendeling. Waarbij de  
gedupeerde geen garantie heeft dat 
de computer na betaling daad- 
werkelijk wordt ontgrendeld.

Voor de getroffen mkb’er kan de  
installatie van ransomware ernstige 
gevolgen hebben, nog los van het 
te betalen bedrag. Bol: “Alles ligt 
plat. Bij een winkelier is de kassa 
vaak aan de computer gekoppeld. 
En de administratie staat op de 
computer, net als de voorraad,  
bestellingen en gegevens van  
klanten; je kunt nergens meer bij.” 

DOE AANGIFTE
In de meeste gevallen betaalt het 
slachtoffer het losgeld, maar doet 
hij geen aangifte bij de politie. 
“Daarvoor moeten mensen naar het 
politiebureau, dat kost nóg meer 
tijd, en dus geld”, aldus René van 
Etten. Als oprichter en algemeen  
directeur van ThreadStone Cyber 
Security was hij betrokken bij de 
Week van de Veiligheid, een  
campagne van onder meer het  
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
en MKB Nederland, die vorig jaar 
grotendeels in het teken stond van  
cybercrime. Vooral kleine bedrijven 
werden dringend opgeroepen zich 
beter te wapenen tegen internet- 
criminaliteit. 

Die aandacht voor cybercrime is 
hard nodig, zegt Van Etten. Door 
het geringe aantal aangiftes wordt 
de omvang van het probleem  
volgens hem onderschat. Daarbij 
hangt de getroffen ondernemer zijn 

“

ondernemen| criminaliteit
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computerproblemen liever niet aan 
de grote klok. Mkb’ers die zelf geen 
schade hebben opgelopen door 
computercriminaliteit horen er  
weinig over en denken dat het bij 
hen niet zo’n vaart zal lopen. De  
onwetendheid onder potentiële 
s lachtoffers  maakt  d ig i ta le  
misdaden als het verspreiden van 
ransomware bijzonder lonend voor 
criminelen. Bovendien is de uit- 
voering van een cyberaanval erg  
eenvoudig, zegt Van Etten.  
“Malware is met een paar klikken in 
duizendtallen te verspreiden.  
Dat maakt het erg lucratief.”

FINANCIËLE GEVOLGEN
Om de kennis van cybercrime onder 
mkb’ers te vergroten en het aantal 
slachtoffers binnen deze groep te 
verlagen, doen onderzoekers van 
de Haagse Hogeschool en het  
Nederlands Studiecentrum Crimina-
liteit en Rechtshandhaving (NSCR) 
samen onderzoek naar cybercrime 

en cybersecurity, onder leiding van 
Rutger Leukfeldt. Hij is senior  
onderzoeker cybercrime bij het 
NSCR en lector cybersecurity in het 
mkb bij de Haagse Hogeschool. 
“Het aantal slachtoffers in het mkb 
is aanzienlijk”, constateert ook 
Leukfeldt, “één op de vijf mkb’ers is 
slachtoffer van cybercriminaliteit 
geweest, met financiële gevolgen.”
 
Waarom nemen mkb’ers dan zo 
weinig maatregelen om zich te be-
schermen tegen computerfraude? 
Onderzoek moet het nog uitwijzen, 
maar Leukfeldt heeft vermoedens. 
“Ik denk dat het een psychologische 
reactie is. Cybercrime is een  
ongrijpbaar fenomeen. Doordat 
mensen het niet begrijpen denken 
ze dat het hen niet zal overkomen.”

Veel mkb’ers besteden de beveili-
ging van computers uit. Ook dat 
komt de alertheid van de gebruiker 
niet ten goede, zegt Leukfeldt.  

‘Dan zal het wel goed geregeld zijn’, 
is een veelvoorkomende misvatting. 
Waakzaamheid is een van de  
belangrijkste wapens bij het afslaan 
van cyberaanvallen, zegt Leukfeldt. 
“Cybercriminelen veranderen  
constant hun aanpak. Het zijn niet 
meer alleen in slecht Nederlands 
geschreven e-mails die afkomstig 
lijken van een bank. Criminelen 
maken tijdens hun aanvallen  
bijvoorbeeld ook handig gebruik 
van populaire evenementen zoals 
het WK voetbal, of informatie die 
voor een specifieke groep onder- 
nemers interessant is, om zo men-
sen naar een site te lokken. Als ze 
daarin slagen, wordt de malware 
geïnstalleerd en neemt de crimineel 
de controle over de computer over.”

VOORKOMEN IS BETER
De mate van gevaar hangt volgens 
Leukfeldt af van het belang van IT  
in een onderneming. Maar niet al-
leen bedrijven die volledig van  
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computers afhankelijk zijn lopen  
risico, waarschuwt hij. “Iedereen 
doet iets met computers. De bakker 
op de hoek kan veel schade op- 
lopen als zijn webshop tijdens de 
kerstperiode wordt platgelegd  
of als criminelen online zijn bank- 
rekening plunderen.”

Met een oplettende houding kan de 
mkb’er het de cybercrimineel al  
een stuk lastiger maken: door niet 
zomaar op links te klikken, geen  
inloggegevens te delen en geen  
berichten te openen als de  
betrouwbaarheid van de afzender 
twijfelachtig is. Maar ook goede  
beveiligingsmiddelen zoals een  
virusscanner en firewall, zijn volgens 
de deskundigen essentieel bij het 

voorkomen van schade door cyber-
crime. Evenals het up-to-date  
houden van software;  met  
verouderde software is de kans op 
virussen aanzienlijk groter. 
Het voorkomen van schade heeft 
beduidend meer kans van slagen 
dan het herstellen ervan. Als verze-
keraar werkt Bol nauw samen met 
informatiebeveiligingsbedrijven om 
zijn klanten zo goed mogelijk te  
beschermen tegen computer- 
criminelen. “Wij kijken of onder- 
nemers een makkelijke prooi zijn en 
maken risico’s zichtbaar. Onder- 
nemers zijn vaak goed in het  

signaleren van kansen, maar letten 
daarbij minder goed op bedreigin-
gen.” Zo komt Bol nog steeds  
bedrijven tegen die gebruikmaken 
van een website zonder SSL-certifi-
caat. SSL is een bestand waarmee 
vertrouwelijke informatie versleu-
teld wordt verzonden, zodat deze 
niet onderschept kan worden.  
“Een hacker kan op een website 
zonder SSL-certificaat gemakkelijk 
vertrouwelijke gegevens stelen van 
personeel of klanten. Die gebruiken 
criminelen bijvoorbeeld voor identi-
teitsfraude. Met de gestolen  
gegevens openen ze op naam van 
een andere persoon een rekening of 
ze sluiten abonnementen af.”

Met goede voorzorgsmaatregelen 
kunnen mkb’ers zich dus een hoop 
ellende besparen. Maar ook voor 
mensen die toch slachtoffer worden 
van internetcriminaliteit, biedt een 
preventieve maatregel de beste  
oplossing: de back-up. Door regel-
matig een kopie te maken van  
belangrijke bestanden, kan worden 
voorkomen dat gegevens definitief 
verloren gaan na een cyberaanval.

CYBERCRIME-POLIS
Sinds anderhalf jaar kunnen mkb’ers 
bij enkele verzekeraars een polis  
afsluiten die beschermt tegen com-
putercriminaliteit. Bij Mercurius en 
Bakkersbelang krijgen klanten met 
een cybercrime-polis hulp bij zowel 
het voorkomen van schade als het 
herstel, indien nodig. Als herstel niet 
mogelijk is, verstrekt de maatschap-
pij een financiële vergoeding. Dat 
slechts een klein percentage van de 
doelgroep zich heeft zo verzekerd 
is volgens Bol een teken dat onder 
mkb’ers nog te weinig bekend is 
over het onderwerp. 

‘Voorraad, bestellingen, je kunt 
nergens meer bij’

11 TIPS

l  Zorg dat uw computer goed beveiligd is. Maak gebruik van een 

virusscanner, firewall en scriptblockers (apps die scripts 

tegenhouden die een virus bevatten) en installeer updates zodra ze 

beschikbaar zijn.

l  Klik niet zomaar op links of bijlagen in e-mails.

l Geef nooit uw inloggegevens af.

l  Gebruik een sterk wachtwoord, bijvoorbeeld een zin, en verander 

het wachtwoord geregeld.

l  Controleer de betrouwbaarheid van de afzender, voordat u een 

mailbericht opent.

l  Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden.  

Zo beperkt u de schade bij een cyberaanval, bijvoorbeeld wanneer 

uw bedrijfsdata worden gegijzeld door ransomware. 

l  Maak gebruik van een Vulnerability Scan om risico’s in kaart te 

brengen.

l  Bij een uitdiensttreding: reset wachtwoorden en verwijder gedeelde 

e-mailadressen en cloud-accounts.

l  Deel netwerken op, zodat schade wordt beperkt bij bijvoorbeeld de 

installatie van malware.

l Beveilig uw website met een SSL-certificaat.

l Laat u voorlichten door een deskundig bedrijf.
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Deliveroo uitspraak: wat zijn de gevolgen?
Op 15 januari 2019 deed de kantonrechter Amsterdam een opmerkelijke uitspraak in de zaak van 
vakbond FNV tegen Deliveroo. Bezorgers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen zijn geen zzp’ers, 
maar kunnen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf. Bovendien valt Deliveroo 
wel degelijk onder de cao voor beroepsgoederenvervoer. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen 
voor bedrijven die op vergelijkbare wijze als Deliveroo werken.

Deliveroo besloot begin 2018 om alle arbeids-
overeenkomsten met bezorgers niet te verlen-
gen. In plaats daarvan gingen bezorgers volgens 
zogenoemde partnerovereenkomsten als zelf-
standig ondernemer voor het bedrijf aan de slag. 
Volgens Deliveroo kregen bezorgers binnen de 
nieuwe overeenkomst veel meer vrijheid om zelf 
invulling aan hun werk te geven. FNV kwam 
tegen deze wijziging in verzet. Volgens de vak-
bond was er in de praktijk nog steeds sprake van 
een relatie tussen een werkgever en werknemer.

Gezagsverhouding
De kantonrechter is het met FNV eens. De  
verhouding tussen Deliveroo en de bezorgers is 
met de nieuwe contractvorm niet wezenlijk  
veranderd. Daarbij is onder andere van belang 
dat de partnerovereenkomst een standaard- 
contract is, dat eenzijdig door Deliveroo is  
opgesteld en niet onderhandelbaar is. De rechter 
oordeelt dat nog altijd sprake is van een gezags-
verhouding tussen het bedrijf en de bezorgers. 
Hierbij spelen de digitale systemen die Deliveroo 
gebruikt voor het inroosteren van de bezorgers 
en de bezorging van maaltijden, een belangrijke 
rol. Hierdoor is in de praktijk de vrijheid van de 
bezorgers minder groot dan de partnerovereen-
komst suggereert.

Weigeren opdracht
Bezorgers kunnen 
weliswaar zelf bepa-
len of ze een  
opdracht wel of niet 
aannemen, maar  
weigering of minder 
vaak beschikbaar zijn 
werkt vervolgens wel 
in hun nadeel bij het 
toebedeeld krijgen 

van opdrachten en het behalen van bonussen. 
Ook is er weinig ruimte voor onderhandeling 
over het tarief. Daarnaast hebben de bezorgers 
volgens de partnerovereenkomst de mogelijk-
heid zich te laten vervangen, maar deze bepaling 
is in de praktijk inhoudsloos. Het moment tussen 
het aannemen van een bezorgopdracht en het 
bezorgen van een maaltijd is dermate kort dat er 
geen behoefte zal zijn om vervanging te regelen. 
Dit is anders als een gehele dienst wordt over- 
genomen. Een vervanger moet echter wel vooraf 
door Deliveroo worden goedgekeurd. Door deze 
regel past een vervanging binnen een gewone 
arbeidsovereenkomst, vooral omdat Deliveroo 
tijdens het werk ook over de vervanger gezag 
heeft.
Met de uitspraak staat vast dat de bezorgers 
met dit vonnis een arbeidscontract kunnen eisen. 
Dat betekent dat bezorgers - al dan niet met  
terugwerkende kracht - een minimumuurloon 
kunnen krijgen in plaats van een vergoeding per 
bestelling. Ook bouwen ze pensioen op, krijgen 
ze doorbetaald bij ziekte en vakantie, en zijn  
ze verzekerd. Dat is allemaal vastgelegd in de 
cao beroepsgoederenvervoer, waaronder de  
bezorgers volgens deze uitspraak vallen.  
Werkt u ook op (vergelijkbare wijze) met  
zzp’ers, wees dan dus waakzaam. 
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POSITIEVE GELUIDEN TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE

| tekst en foto’s: Petra Hermans-taekema

“Er is een opmars van de palingstand, de 
glasaal doet het beter en de in- en uittrek 
van paling zit in de plus.” Er klonken veel 
positieve geluiden tijdens de nieuwjaars-
receptie van Dupan in Wageningen op 
donderdag 10 januari.

Voorzitter Alex Koelewijn illustreerde zijn uitspra-
ken met concrete cijfers. “Bovenop de natuurlijke 
intrek vonden vier miljoen jonge palingen – extra! 
– een nieuwe leefomgeving in Nederland, 
500.000 meer dan in 2017. Het project Paling 
over de Dijk redde 8.000 palingen van de dood 
in pompen en turbines. Door opkoop van de 
schieraalvangsten van beroepsvissers werden 
5.500 palingen extra aan de natuur teruggege-
ven, in de buurt van Neeltje Jans. Op die manier 
kregen deze palingen een ongehinderde weg 
terug naar de Sargassozee om zich voort te  
planten. Met geringe kosten is er een grote winst 
voor de natuur behaald.” Omdat Dupan geen ei-
genaar is van obstakels die de vismigratie hinde-
ren, zal de organisatie de komende jaren het 
stokje van Paling over de Dijk steeds meer over-
dragen aan de waterbeheerders en eigenaren van 
waterkrachtcentrales.

NIEUWE PROJECTEN 
In 2018 is het DAK-project van start gegaan, 
waarin Dupan partner is. Dit netVISwerk-project 
is een samenwerking tussen de sector en de  
wetenschap. Er wordt belangrijk onderzoek  
gedaan naar de verschillende leefomstandig- 
heden van paling en naar geschikte beheer- 
methodes in die gebieden. Verder loopt er een 
aantal onderzoeksprojecten van het ESF (Eel 
Sustainable Fund). Deze projecten leveren vooral 
veel kennis op, waarmee lacunes opgevuld  
kunnen worden. Ook het Eelric-onderzoek naar  
reproductie van paling boekte voortgang. In 2018 
werden van meer dan 30 verschillende – en in 

goede conditie verkerende – ouderdieren mil- 
joenen larven kregen, die met de juiste voeding 
opgekweekt kunnen worden tot glasalen.

GFF
Speciale aandacht was er voor de samenwerking 
met de Good Fish Foundation (GFF). Waren de 
GFF en Dupan jarenlang niet on speaking terms, 
vanaf 2018 is besloten te gaan samenwerken en 
wel in een in een project van European Maritime 
and Fisheries Fund (EMFF). Beide organisaties 
dienen hierin een gezamenlijk doel. “Je kunt ook 
beter kijken waarin je het met elkaar eens bent”, 
aldus Christien Absil van GFF. De samenwerking 
komt tot uiting in de website Aalportaal.nl die  
gelanceerd gaat worden. Het moet een kennis-
platform over paling worden.
Ook is Dupan aangesloten bij de internationale 
Sustainable Eel Group (SEG), een duurzaam-
heidsstandaard voor paling. Belangrijk is vooral 
om het naleven van de regels te controleren en 
een verdere verduurzaming van de palingvisserij 
te bewerkstelligen. 
Koelewijn sloot af met het positieve bericht dat 
Brussel eind december besloot tot een algehele 
driemaandelijkse sluiting van de palingvisserij in 
alle EU-lidstaten. Genoeg om het glas te heffen 
en positief 2019 in te gaan.

evenementen | nieuwjaarsreceptie

Optimisme
BIJ DUPAN
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
VISBUREAU:

| tekst: Petra Hermans-taekema | foto: anouk kanner

“Samenwerken om een gemeenschappelijk belang te dienen”. Dat is samengevat in één zin 
de kern van de toespraak van voorzitter Diek Parlevliet van het Nederlands Visbureau.

Belanghebbenden in de vissector waren in 
groten getale naar Kasteel De Wittenburg 
in Wassenaar gekomen om het nieuwe jaar 

in te luiden. Parlevliet blikte kort terug op 2018 en 
kon een positief verhaal vertellen. “Het gaat goed 
met de vissector en de visconsumptie. Het aantal 
visverkooppunten stijgt. Maar we moeten nog 
meer vis op het bord krijgen bij de consument. 
Het Visbureau speelt daarbij een belangrijke rol, 
want alle schakels komen er samen. We moeten 
eensgezind opereren, dan kunnen we issues als 
de Brexit, het Europees visserijakkoord en de 
ruimte op zee goed aan.”

EERSTE LUSTRUM
Directeur Agnes Leewis benadrukte dat het  
eerste lustrum gevierd werd. Vijf jaar een  
onafhankelijk Nederlands Visbureau is een feit. 
“We blijven activiteiten organiseren om vis te 
promoten, met name Noordzeevis. 
De pr-activiteiten rond haring en de Hollandse 

garnaal zetten we ook in 2019 voort. Social media 
zullen een belangrijke rol spelen.” Leewis noemde 
tevens enkele beurzen waar het Nederlands  
Visbureau weer acte de présence geeft: De Grüne 
Woche in Berlijn en natuurlijk de Seafood Expo 
Global in Brussel. De voorbereidingen voor het 
Holland Paviljoen zijn al in volle gang. Bovendien 
zijn de eerste gesprekken voor Fish International 
2020 in Bremen al weer gevoerd. 
Om dat alles gestalte te geven en te helpen  
organiseren zijn twee nieuwe medewerksters 
aangenomen: Tirza Koopmans en Remke  
Nehrstede, die beide enthousiast aan hun nieuwe 
baan begonnen zijn. Het is de bedoeling dat er 
nog enkele nieuwe medewerkers aangenomen 
zullen worden.  
Na afloop van de netwerkborrel kregen de  
aanwezigen een bureaukalender 2019 mee. 
Daarop de Vis van de maand en activiteiten van 
het Visbureau. De aftrap is een perslunch met  
pijlinktvis in IJmuiden.

‘We moeten
GEZAMENLIJK
optreden’
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Pijlinktvis is een streekproduct uit de Noordzee en is dit jaar toegevoegd aan de Vis van de 
maand kalender. Om deze vis te promoten organiseerde het Visbureau een perslunch bij 
Pluijms Eetbare Wereld in IJmuiden.

Vanwege de opwarming van de Noordzee kan de 
pijlinktvis daar goed gedijen en is er inmiddels 
volop aanwezig. Er is geen quotum, dus de vis 
kan ook in grote hoeveelheden aangeland  
worden. Daarmee is het een interessant product 
geworden voor de vissers. 

FLYSHOOT
Visser Wim Melissant uit Goederede legde in 
IJmuiden uit hoe hij inktvis vangt met de fly- 
shoottechniek. Aan de hand van een mini- 
exemplaar van een flyshootnet vertelde Melissant 
hoe hij daarmee op pijlinktvis vist. Voordeel van 
deze vangstmethode is dat er ook ’s winters mee 
gevist kan worden. “Het is een flinke investering 
en dan zijn vissoorten zonder vangstbeperking 
interessant om op te vissen. Naast pijlinktvis 
vangt Melissant onder andere mul en rode poon. 
Tijdens de uitleg blijkt dat met de flyshoot- 
methode het uitgooien van het net en ophalen 
circa een half uur in beslag neemt. Dat is een 
korte tijd, waardoor de vis erg vers blijft. Een vol 
net kan wel 1.000 kilogram vis bevatten. Januari 
blijkt een perfecte maand voor de vangst van  
pijlinktvis.

SCHOONMAKEN
Nico Waasdorp, vishandelaar in IJmuiden en  
docent bij SVO is enthousiast over de pijlinktvis. 
Hij toonde de aanwezige pers diverse soorten 
inktvis en liet zien hoe je deze vis het beste 

horeca | persbijeenkomst

PIJLINKTVIS



41
VIS | NUMMER 1 | FEBRUARI 2019

persbijeenkomst | horeca

schoonmaakt en fileert. “Door de vangstmethode 
beschadigt de vis nauwelijks en is hij goed te  
verwerken”, aldus Waasdorp. “Dat de vis vers is, 
kun je herkennen aan heldere ogen en een blanke 
huid.” Tijdens het schoonmaken haalt Waasdorp 
ogenschijnlijk een stuk plastic uit de vis. Nee, het 
is geen afval, maar de transparante ruggengraat 
van de pijlinktvis. Bijna alles van de vis is te  
gebruiken en op vele manieren te bereiden.

GERECHTJES
Voor die bereiding ging chef-kok Derk de Jonge 
van Pluijms Eetbare Wereld aan de slag. De kok 
maakte met verschillende bereidingsmethoden 
meerdere gerechtjes: gemarineerd in een salade, 
met risotto, als wokgerecht met noedels, gevuld 
met spinazie en venkel en als ringetjes. De verse 
pijlinktvis kan zelfs rauw gegeten worden als je 
hem opensnijdt en er dunne reepjes van snijdt. 
Voorwaarde voor een smakelijk gerecht is wel dat 
alle zand en inkt eraf gespoeld wordt. 

‘Er is geen 
quotum, dus de vis 

kan in grote 
hoeveelheden 

aangeland 
worden’



42 
VIS | NUMMER 1 | FEBRUARI 2019

horeca | persbijeenkomst

RECEPTEN PIJLINKTVIS

GEVULDE PIJLINKTVIS
Ingrediënten:
• 30 kleine pijlinktvisjes, 

schoon
• Spinazie, schoon
• 4 sjalotten, fijngesneden
• 2 venkelbollen, fijngesne-

den
• Venkelgroen
• 4 eetl. Venkelzaadjes
• 8 ansjovis
• 8 tenen knoflook
• ½ rode peper zonder 

zaadjes, fijngesneden
• Oregano, droog
• Pijnboompitjes, geroos-

terd
• Citroenzest
• Broodkruim
• 150 gr pecorino kaas,  

geraspt
• Peterselie
• Citroen

Bereiding:
Vulling: Blancheer de spina-
zie en knijp uit. Fijnsnijden. In 
pan olijfolie verhitten, de ui 
en venkel zachtjes glazig 
bakken. Venkelgroen en 
zaadjes, ansjovis, knoflook, 
oregano en rode peper toe-
voegen en een paar minuten 
doorbakken. In kom deze 
massa mengen met de  
pijnboompitten, zest, brood-
kruim, kaas en op smaak 
brengen. 
Inktvis vullen (niet te vol) en 
op 180 graden C. in de oven 
afbakken en op smaak bren-
gen. Bedruipen met olijfolie. 

GEWOKTE PIJLINKTVIS 
MET MIHOEN
Ingrediënten:  
• 1 kg pijlinktvis, schoon
• Knoflook in plakjes
• Gember, gechopt
• Zwarte peper
• Vissaus
• Zout
• Koriander
• Limoen
• Noedels

Bereiding: 
Noedels beetgaar blancheren. 
Inktvis inkepen en 10 seconden 
blancheren, daarna in ijswater 
leggen. In hete olie de inktvis 
circa 1 minuut bakken. 
Proef een stukje. Zodra de 
rauwheid verdwenen is de 
knoflook toevoegen en veel 
peper.  Vissaus erbi j  en  
ongeveer 10 seconden door-
bakken. Serveren met limoen, 
koriander en de noedels. 

ZWARTE RISOTTO MET 
PIJLINKTVIS
Ingrediënten:
• 1 kg pijlinktvis, schoon in 

stukjes/ringen
• 1 vleestomaat
• 1 blik tomaat
• 2 sjalotjes
• 6 tenen knoflook
• 4 laurierblaadjes
• 1-2 eetl. Inkt
• Witte wijn
• 1,5 ltr bouillon (kip of 

vega)
• 1 pak arborio
• Saffraan, cayennepeper
• Rode peper, peterselie
• Citroenzest 
• Ongezouten roomboter

Bereiding:
Fruit de sjalotten glazig,  
vervolgens de knoflook en 
saffraan toevoegen. Rijst 
erbij en goed doorscheppen. 
Blussen met scheut wijn, 
daarna de (zwarte) bouillon 
erbij schenken. Rijst ‘onder’ 
bouiilon houden en regel- 
matig roeren. 
Na paar minuten de tomaat 
en bliktomaat erbij. Zodra de 
rijst beetgaar is op smaak 
brengen. In andere pan olijf-
olie met rode peper zonder 
zaadjes aanzetten. Inktvis 
erbij en 2 minuten bakken.

PIJLINKTVISSALADE
Ingrediënten:
• 20 kleine pijlinktvisjes
• 150 ml sinaassap
• 150 ml citroensap
• 150 ml limoensap
• 1 rode ui, gechopt
• 4 tenen knoflook, ge-

chopt
• 1 rode peper zonder 

zaadjes, gechopt
• 2 eetl. Gember, geraspt

Voor de salade:
• 3 eetl. Sherry
• 3 eetl. Balsamico wit
• 3 eetl. Sinaaszest
• 3 eetl. Olijfolie ev
• 4 rode pepers, geroos-

terd
• 1 rode paprika
• 1 gele paprika
• 2 wortels
• 1 grannaatappel, zaadjes
• 6 bosui, in ringen
• Bladpeterselie en munt
• Zout en peper 

Bereiding:
Iedere inktvis opensnijden en 
plat  neer leggen.  Maak  
inkepingen zonder door de 
vis heen te snijden. Trek het 
vel eraf. Marineer de vis 4 uur 
afgedekt in de koelkast.  
Maak de dressing en de  
salade. Grill de inktvis in  
ongeveer 3 minuten.
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Stichting Noordzeevis 
UIT IJMUIDEN 
presenteert kookboek

| tekst en foto’s: Petra Hermans-taekema

De nieuwe stichting Noordzeevis uit IJmuiden is op 11 december bij Pluijm’s eetbare wereld 
aan de Halkade in IJmuiden voor het voetlicht getreden. De eerste ambassadeurs ontvingen 
er hun oorkonde. Tevens werd het kookboek ‘Noordzeevis uit IJmuiden’ gepresenteerd.

IJmuiden is na Scheveningen de tweede plaats 
aan de Nederlandse kust die Noordzeevis gaat 
promoten. Het is een lokaal product, IJmuiden 
ademt vis: er zijn veel visbedrijven, een afslag en 
een zeehaven. Om het streekproduct Noordzee-
vis uit te dragen staat er nu een basisorganisatie: 
een bestuur bestaande uit prominenten in de 
IJmuidense vissector, en ambassadeurs die het 
eten van deze vis willen stimuleren.

Tv-kok René Pluijm toonde zich direct een  
waardig ambassadeur door allerlei visgerechtjes 
te presenteren: vissoep, makreel, tapenade met 
vis. Pluijm zit sinds twee jaar in een pand aan de  
IJmuidense Halkade en is van plan veel met 
Noordzeevis te gaan doen als straks zijn horeca-
gedeelte helemaal klaar is.

KOOKBOEK
Het kookboek dat werd gepresenteerd bevat niet 
alleen recepten, maar legt ook uit welke vissoor-
ten in de Noordzee zwemmen en hoe deze  
gevangen worden. De opbrengst van het  
kookboek komt volledig ten goede aan de  
stichting. De gemeente Velsen bood bij monde 
van wethouder Jeroen Verwoort aan om alle  
genodigden een exemplaar te schenken. Het 
boek is bij meerdere boekhandels in IJmuiden 
verkrijgbaar of te bestellen via de website van de 
stichting: www.noordzeevisuit-ijmuiden.nl. 
Verwoort vindt het een goede zaak dat er nu een 
stichting in IJmuiden is die de visserij, die zo  
kenmerkend is voor de stad, gaat promoten.  
“We zijn na Urk immers de tweede afslag van het 
land.”

STICHTINGBESTUUR

Het Bestuur van de Stichting Noordzeevis uit IJmuiden is compleet en 

bestaat uit: Tim van Zeben, voorzitter en werkzaam bij zeevisgroothandel 

Mercuur; Rick Tel, penningmeester en werkzaam bij Vishandel Tel; en de 

bestuurders Agnes Leewis, directeur Nederlands Visbureau; Nico Waasdorp, 

vishandelaar in IJmuiden; en Martijn van der Schaaf, directeur zakelijk bij 

Rabobank IJmond. Als bestuursadviseurs treden op: Peter van de Meerakker, 

directeur zeehaven IJmuiden; en Martijn Haeser, beleidsmedewerker bij de 

gemeente Velsen. 

presentatie | horeca
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management

Jannes Schuiling is eigenaar van 

Schuiling Consult in Franeker. 

Hij adviseert, begeleidt en ondersteunt 

managers en ondernemers in 

crisissituaties en/of in hun streven 

naar het hoogst haalbare resultaat. 

Schuiling kent de valkuilen van 

management en werkt aan het 

versterken van mensen, teams en 

organisaties. Meer info:  

www.schuilingconsult.nl. 

Vertrouwen en integriteit
Het was ook u vast niet ontgaan: het salaris van topman Ralf Hamers van ING zou met vijftig procent 
worden verhoogd, tot drie miljoen euro per maand. Het is onder grote landelijke druk teruggedraaid. 
Koos Timmermans, financieel directeur, stapte op wegens witwaspraktijken van diezelfde bank. 
Harvey Weinstein, filmproducent en studiobaas, Leslie Moonves van CBS en de topman van de 
Chinese Webwinkel JD.com en anderen die moesten opstappen wegen seksueel wangedrag. 

Misschien twee onvergelijkbare grootheden. 
Maar hoe kunnen we bij dit onderwerp de heren 
Trump, Poetin, Erdogan en anderen vergeten. 
‘Leiders’ die bijna dagelijks in het nieuws zijn. 
Niet vanwege hun positieve gedrag en dito 
bijdrage aan de wereld. Maar, vooral vanwege 
hun houding en gedrag die vooral gebaseerd 
lijkt op macht en het zaaien van angst. Zeg maar 
hun strategie van verdeel en heers. Er zijn denk 
ik maar weinig mensen, ook niet in hun directe 
omgeving, die deze mannen volledig uit vrije 
willen volgen. Het is vooral gebaseerd op een 
soort lijfsbehoud. Ben je niet voor, dan ben je 
tegen. In dit laatste geval moet je waakzaam 
zijn, alert. Voordat je het weet is je kostje 
gekocht en ben jij aan de beurt. Deze vorm van 
leiderschap lijkt op dit moment meer regel dan 
uitzondering. Er lijkt iets aan de hand als je kijkt 
naar ‘grote leiders’ en hun leiderschapsstijl.

Vertrouwen
Het centrale thema hier is vertrouwen en 
integriteit. En hoewel hij wat mij betreft niet te 
vergelijken is met bovengenoemde heren, heeft 
ook onze eigen president hier een issue.  
54 procent van de Nederlanders heeft heel 
weinig of weinig vertrouwen in onze regering. 
En ook het vertrouwen in Mark Rutte is laag, 37 
procent van de kiezers zegt hem te vertrouwen. 
Maar waarom zijn integriteit en vertrouwen dan 
zulke belangrijke aspecten van leiderschap?

Overleven
Volgens de Evolutionair Leiderschaps Theorie 
hebben mensen gedurende de evolutie geleerd 
om samen te werken. De kans op overleven is in 
een groep immers groter dan individueel. 
Bovendien zijn groepen met een leider hierin 
succesvoller. Logisch dat groepen, maar ook 

individuen, leiders in deze situatie vrijwillig 
volgen. Mensen hebben hiervoor gedurende de 
evolutie een instinct ontwikkeld. Wie moeten 
ze volgen, in welke omstandigheden en wie 
vooral niet.

Macht
Net zo instinctmatig voelen mensen aan of de 
leider zijn eigen belangen behartigd. Dit gaat 
ten koste van de overlevingskans van de groep 
en het individu. Als mensen dit door hebben 
nemen zij afstand van de leider. Ze volgen hem 
niet meer vrijwillig. De leider kan ze alleen nog 
beïnvloeden door het toepassen van macht. 
Ditzelfde geldt voor integriteit en vertrouwen. 
Van leiders die niet integer 
zijn, zal de effectiviteit 
afnemen en de smerige 
trucs om invloed uit te 
kunnen oefenen toenemen. 
En zie daar alweer een 
vicieuze cirkel.

Voorbeeld zijn
Andersom geldt: integriteit 
en het dienen van de groep 
is een voorwaarde voor 
groot, effectief en efficiënt 
leiderschap. Leiderschap 
op basis van gezag en niet 
op macht. 
Kijk eens in de spiegel, hoe 
zit dit met u en uw bedrijf? 
Beseft u altijd dat u het 
voorbeeld bent voor 
uw medewerkers? Dat u 
in belangrijke mate de 
cultuur bepaalt van uw 
organisatie?



45
VIS | NUMMER 1 | FEBRUARI 2019

column

SVO vakopleiding food

Postbus 516 | 3990 GH  HOUTEN

Tel. 030-2758101 

info@svo.nl | www.svo.nl

Twitter: @SVO_Opleidingen

Niemand kan er meer omheen: het is noodzakelijk dat we duurzamer gaan 
leven. SVO vakopleiding food wil haar verantwoordelijkheid hierin nemen. 
Duurzaamheid maakt deel uit van al onze opleidingen, zodat studenten 
kritisch leren nadenken over duurzaamheid en een groenere aanpak in hun 
visspeciaalzaken introduceren.
 

Dat er veel te winnen is op het gebied van duurzaamheid is duidelijk. “Kijk alleen maar 
naar voedselverspilling”, zegt Rinus de Rijder, onderwijsmanager bij SVO. “Wereldwijd 
gaat er elk jaar 750 miljard euro aan goede etenswaren verloren. Die verspilling staat 
gelijk aan 8 procent van de totale CO2-uitstoot ter wereld. Hier moeten we iets aan 
doen en daarvoor is een gedrags- en cultuuromslag nodig. Als vakopleiding nemen we 
daar onze verantwoordelijkheid in. We kunnen het probleem niet alleen oplossen, 
maar we kunnen wel bijdragen aan bewustwording bij mensen.”

DUURZAAMHEID IN OPLEIDINGEN
Duurzaamheid zit verweven in alle visopleidingen van SVO. Er wordt bijvoorbeeld 
aandacht besteed aan het beter portioneren van vis en het adviseren van klanten over 
hoeveelheden. “Veel klanten kopen meer dan ze nodig hebben”, zegt Rinus. 
“Zonde! We leren onze studenten daarnaast over duurzame verpakkingsmaterialen, 
we geven masterclasses over duurzaamheid en we denken na over slimme technieken 
om de houdbaarheid van producten te verbeteren. We vinden het belangrijk dat 
studenten kritisch na leren denken over wat echt duurzaam is. Je kunt bijvoorbeeld 
wel duurzaam gevangen zalm uit Canada inkopen, maar is dat zinvol als die vis 
vervolgens ingevlogen wordt?” 
SVO is ook lid geworden van de Stichting Noordzeevis, met als doel onbekende 
vissoorten meer onder de aandacht te brengen. “Door buiten de gebaande paden 
te denken kunnen we echt verbeteringen realiseren.”

Rinus de Rijder, 

onderwijsmanager SVO vakopleiding food

Duurzaamheid is 
vast onderdeel van 
SVO-visopleidingen
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Het Urker Zalmhuys heeft begin 2018 
een nieuwe fileerlijn in gebruik genomen, 
vertelt Diederik van Spronsen. Hij en 
Harm ten Napel namen in 2016 het  
bedrijf over en het Urker Zalmhuys  
onderging de afgelopen twee jaar een  
metamorfose met bijna een compleet 
nieuwe fabriek. Van Spronsen: “We 
groeien snel. De fileerlijn vormt onder-
deel van een hele grote verbouwing.  

Deze lijn is, compleet met ontslijmruimte, 
een technisch hoogstandje. Hij is uit- 
gebreid met meer koelcapaciteit in de 
vorm van een nieuwe koelcel met twee 
dock’s. Er is een geheel nieuwe inpaklijn 
achter gekomen met twee Multivac diep-
trekkers om een deel van de productie in 
folie te verpakken. We verpakken in folie, 
onder beschermende atmosfeer of 
vacüum. 
Afgelopen zomer begonnen we vervol-
gens met de bouw van een shockvriezer 
waarmee we tien ton vis per dag kunnen 
invriezen. Deze maand komt daarnaast de 
opslag gereed met 928 palletplaatsen.  
Fileren, verpakken, shockvriezen en dan 
in de opslagvriezer, het is een mooie flow. 
We kunnen de vis in minder dan tien  
minuten van begin tot eind verwerken. 
Volgend jaar gaan we aan de slag met het 
expeditiegedeelte.” 

INPAKLIJN
Naast gerookte zalm levert het Urker 
Zalmhuys nu tevens verse zalmfilets en 
andere zeevis. De groei van het bedrijf zet 
door: met bijna zeventig werknemers en 
63 miljoen euro jaaromzet. Van Spronsen 

en Ten Napel weten blijkbaar de juiste 
keuzes te maken. “Ook qua apparatuur”, 
beaamt Van Spronsen. “Wij kiezen voor 
de beste kwaliteit, het hoogst haalbare, 
ook qua hygiëne. Alle ruimtes zijn ver-
deeld in zones, ook de verpakkings-
ruimte. Voorheen werkten we al met 
Multivac, nu dus weer. De eerste machine 
heeft zich bewezen, de service is goed en 
je zet toch voor weer de komende twintig 
jaar iets neer. Deze Duitse machines zijn 
stabiel en dat draagt bij aan de bedrijfs- 
zekerheid. In maart komt er nog een 
nieuwe inpaklijn achter de verpakkings-
lijn, die sluit dan goed aan op de rest.  
Wij willen in zo kort mogelijke tijd van 
verse vis naar ‘verpakt product’; daarin 
kun je vooruit lopen op een ander. Alles 
moet dan wel kloppen.”  
WWW.HeturkerzalmHuys.nl; WWW.multivac.nl

DIEDERIK VAN SPRONSEN, HET URKER ZALMHUYS:

‘Snel van fileren naar  
verpakte vis’

TECHNIEK ZORGT 
VOOR GROEI
| tekst: Xandra veltman

De techniek heeft veel werk uit handen genomen van de ambachtsman. 
Nauwkeurig en sneller dan ooit wordt de vis verwerkt en verpakt. De 
machines zijn zuinig, snel en zeker. We kunnen niet meer zonder.

rondvraag | apparatuur
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Peter Bosmans van Fish Factory uit het 
Belgische Schoten begon in 2008 een 
vriend te helpen die een viszaak had. 
In 2010 nam hij het kleine zaakje over. 
Sindsdien heeft België er een visgroot-
handel bij. “Ik sloot de winkel en 
begon met diepvries. Al snel kwam de 
vraag naar verse vis en vervolgens naar 
mosselen. Inmiddels heb ik vijftien 
medewerkers, een bedrijf van 1.000 
vierkante meter en lever ik overwe-
gend aan restaurants en een klein deel 
aan viswinkels. Ook het aantal particu-
lieren groeit. Als wij iets niet hebben, 
heeft niemand het!” Bosmans verkoopt 
alleen al een paar honderd ton mosse-
len per jaar. Vis koopt hij wereldwijd 
in, van tonijn uit de Maladieven tot 

zalm uit Noorwegen en ook veel Noord-
zeevis uit Nederland. 

TOFFE MENSEN
Bosmans verkoopt de vis vacuüm verpakt 
en verwerkt alle vis zelf met de machines 
van Steen F.P.M. International, eveneens 
uit België. “Ontschubben, ontgraten, ont-
huiden, Steen is een mooi bedrijf met 
prima apparatuur. Toffe mensen. Heb ik 
een vraag, dan staan ze direct paraat. Het 
werkt bij hen net als bij mij. Ik wil kwali-
teit, service en dan pas denk ik aan de prijs. 
In die volgorde.” Zo hoeft hij ook niets te 
doen aan marketing of reclame. Die gaat 
van mond-tot-mond. “We groeien maan-
delijks. Klanten bellen uit zichzelf. Ik word 
soms bijna gek van al die kookprogram-

ma’s. Het is amper afgelopen of de telefoon 
staat roodgloeiend. Ik heb geen winkel 
meer, dus particulieren komen de vis hier 
gewoon afhalen. Wel heb ik visautomaten 
laten ontwikkelen die ik dagelijks vul met 
verse vis. Ze zijn altijd weer leeg. Ik maak 
eenpersoonspakketten, vooral seizoensge-
bonden vis, zalm en kabeljauw, maar ook 
oesters, coquilles en kreeft. Wil je voor vier 
euro zalm? Dat kan. Bijna alles kan. Mos-
selautomaten heb ik ook, en ook daar 
loopt het storm.” Maar waarom hij ooit 
besloot om die zaak te kopen? “Geen idee. 
Ik heb het gewoon gedaan. Misschien 
omdat ik graag zelf ga vissen? Ik heb igen 
karpervijvers, wie weet? ”  

WWW.steen.be; WWW.fisHfactory.be 

PETER BOSMANS, FISH FACTORY:

‘Prima apparatuur om alle vis  
zelf te verwerken’
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Multipond software de productstromen 
automatisch door de individuele doseer-
gootjes en verdeelschotel gericht aan te 
sturen. “Omdat het systeem zichzelf  
regelt, heb je geen specialisten meer nodig 
om de weger te bedienen of deze bij  
wijzigende condities opnieuw in te  
stellen. Gevolg: hogere performance met 
meer uptime en minder rejects in de  
verpakkingslijn. Dit systeem en de  
Multipond J-generatie zijn hygiënisch en 
IP69 waterdicht uitgevoerd.”  
WWW.multiPond.com

FRANK CARIS, MULTIPOND:

‘Multihead met Argus 3D camera 
betaalt zich snel terug’

“Wegen en controleren met twintig  
procent meer performance zonder  
specialistische operator”, stelt Frank Caris 
van Multipond als hij vertelt over de 
nieuwe Multipond Multihead weger met 
gepatenteerd 3D-camerasysteem Argus. 
Dit systeem voor de Multipond Multi-
head weger is jarenlang doorontwikkeld 
en bij klanten getest, met name op  
‘moeilijke’ producten. Caris: “Denk aan 
surimislierten, zalm, tonijn, gemarineerde 
garnalen. Het systeem blijkt zich in  
no-time terug te betalen.” In 2018 was het 

systeem ‘live’ te zien op de Empack en 
wordt dit jaar opnieuw getoond op de 
Empack in Den Bosch, de Fruitlogistica 
Berlijn en de IFFA in Frankfurt.

CORRIGEREN
De twee Argus 3D-camera’s en de  
Multipond 3D-software maken voort- 
durend een diagnose van de product-
stroom boven op de Multihead. Ontstaat 
er een ophoping of ontstaan er ‘gaten’ in 
de belegging, dan worden die snel  
herkend. Vervolgens corrigeert de  

Het online veilingbureau Industrial  
Auctions startte in 2010, vertelt marke-
ting manager John van Berlo.  
“Uitgegroeid van drie naar zeventien 
mensen, organiseren we wereldwijd  
veilingen voor de voedings- en dranken-
industrie. We zijn laagdrempelig, hebben 

JOHN VAN BERLO, INDUSTRIAL AUCTIONS:

‘Iedereen kan baat hebben bij een veiling’ 
een enorm netwerk en informeren men-
sen grondig over wat ze willen aankopen 
met foto’s, video’s en alles wat maar  
mogelijk is. Nieuwe klanten nodigen we 
uit om eens te kijken naar hoe het hier 
reilt en zeilt. We organiseren veilingen 
volledig in opdracht van grote bedrijven, 

denk aan curatoren, handelaars en  
productiebedrijven als FrieslandCampina, 
Nestlé, Koninklijke Peijnenburg of Ahold 
Delhaize Coffee Company. 

TWEEDEHANDS
Door duidelijke communicatie richting 
opdrachtgevers en klanten tracht Indus-
trial Auctions een langdurige relatie aan 
te gaan, legt Van Berlo uit. “Daartoe  
zetten we ook onze knowhow van de 
voedings- en drankenindustrie in.  
Klanten worden goed geïnformeerd waar 
ze op kunnen bieden, zodat ze niet voor 
verrassingen staan. De aanschaf van 
tweedehands machines ten opzichte van 
nieuwe machines kan een groot financieel 
voordeel met zich meebrengen.  
De aanschafprijs is regelmatig een schijn-
tje van wat de nieuwwaarde is en daar-
naast kun je al binnen enkele weken 
beschikken over de machine. Machines 
kopen op online veilingen is voor  
kleine start-ups zeer gunstig.”  
WWW.industrial-auctions.com 
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Louwe de Boer van de Eko Fish Group 
is visserijondernemer van jongs af aan. 
Hij voer vijfentwintig jaar waarvan  
vijftien als schipper. Tien jaar geleden 
verruilde hij het schip voor de wal om 
het visserijbedrijf te besturen.  
“We hebben het bedrijf omgebouwd, 
zijn van visserijmethode veranderd en 
leverden als eerste in Europa duurzame 
gecertificeerde MSC-schol. Door dat 
alles hebben we een sterke groei door-
gemaakt. Duurzaamheid staat bovenaan, 
inmiddels hebben we meerdere 
MSC-vissoorten in het assortiment en 
verhandelen voor het grootste deel 
MSC-gecertificeerde vis. Toen we dat 
eenmaal op de rit hadden, werden de 
vraag naar en de vangsten van de schol 
zo hoog, dat de bemanning het niet 
meer aan kon. Op dat moment besloten 
we om een stripmachine te ontwikkelen 
en te bouwen. In Jansen Techniek en 
FMO vonden wij de geschikte partners. 
Binnen anderhalf jaar stond er een  
prototype op een van onze schepen,  
bedoeld om de machinefabriek weer van 
hele goede input te voorzien. Want je 

ontwikkelt het wel samen en dat proces 
is belangrijk. Wij hadden een idee, zij 
moeten met een goede oplossing komen. 
Het grappige is dat het prototype er nog 
steeds staat. We zijn al drie types verder, 
op de andere schepen staan de schol-
stripmachines, er is veel verbeterd, en 
toch onderhouden we die eerste machine 
goed. We hebben er gewoon lol in.” 

80 TOT 100 SCHOLLEN
De machine kan 80 tot 100 schollen per 
minuut schoonmaken, vertelt Jannes  
Jansen van Jansen Techniek.  
“In combinatie met een Marelec weger 
worden de schollen gewogen en gesor-
teerd. Er zijn inmiddels zestien strip- 
machines op dertien verschillende  
schepen in Nederland en Denemarken 
geïnstalleerd. De FFG80 stripmachine 
wordt op dit moment ook in Canada  
getest.” De Eko Fish Group kijkt  
reikhalzend uit naar de vervolgstap: het 
automatisch invoeren van de vis. Dan 
heb je in plaats van twee nog maar één 
man nodig om de machine te bedienen. 
WWW.ekofisHgrouP.nl; WWW.jansentecHniek.nl 

LOUWE DE BOER, EKO FISH GROUP:

‘MSC en scholstripmachine zijn  
een schot in de roos’ Uitgave: 
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Commentaar
Voetregel linksboven aanvullen: vis nummer 1 februari 2019
Wat mij betreft kunnen de covers van de twee boeken rechts 
wat groter geplaatst.

In intro moet ik iets aanpassen maar kan er niet bij. Graag 
kader iets groter anders past het wellicht niet.
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ijn Makkelijk verdiend

Ton Verbeek

‘We zijn tegenwoordig zo druk met managen en ondernemen dat we soms vergeten waarom 
we zo hard werken: om geld te verdienen.’ Aldus de achterflap van  ‘Makkelijk Verdiend’ van 
Ton Verbeek. Daarom geeft hij  tips om – zonder al te veel geld uit te geven en met kleine 
aanpassingen – meer geld te verdienen. Ton Verbeek geeft in totaal 39 concrete adviezen om 
meer geld over te houden onderaan de streep. Steeds legt hij uit van wie of waar de tip 
vandaan komt.
Zijn voorbeelden komen vaak uit situaties die niks met geld te maken hebben. Zo kun je 
volgens Verbeek bijvoorbeeld leren van het IJslandse voetbalelftal. Hij betoogt namelijk 
dat ondernemers geen managementboeken moeten lezen (behalve zijn eigen boek dan 
waarschijnlijk…) of moeten luisteren naar managementgoeroes. “Wie echt zijn prestaties wil 
opkrikken, kan beter een voetbalwedstrijd van IJsland goed bekijken. Want met amper dertig 
procent balbezit toch geregeld van grote voetballanden weten te winnen, is pas echt een 
performance neerzetten.”
Een ander – in mijn ogen toepasselijker – concreet voorbeeld van Verbeek gaat over het 
creëren van kansen in een crisis. Veel bedrijven slaan de verkeerde weg in tijdens in zo’n 
periode. Een voorbeeld van een bedrijf dat het goed deed tijdens de crisis is Hyundai. Zij 
bleven investeren in marketingactiviteiten tijdens de recessie, en ontwikkelden een slim 
concept om de verkoop te stimuleren. Door  in te spelen op de grootste angst van hun klanten 
tijdens de recessie – de angst om hun baan te verliezen. Hyundai beloofde dat kopers hun 
nieuwe auto mochten inleveren in de loop van het jaar na aankoop. Zo liep je als klant 
minder risico. En dat werkte: de verkoop van de Hyundai Sonata steeg met maar liefst  
85 procent. 
Een onderwerp dat steeds terugkomt in het boek en bruikbaar is voor iedereen met een 
onderneming: luister naar je medewerkers en klanten. 
Volgens Verbeek werpen zij de oplossingen van 
problemen zo in je schoot. Bijvoorbeeld bij Zweedse 
vrachtwagenfabrikant Scania. Hier worden zo’n vijftig 
verbeteringen per werknemer op jaarbasis geïmplemen-
teerd. Mede hierdoor stijgt de productiviteit jaarlijks 
soms wel met vijftien procent.
Voor wie een eigen onderneming heeft, is dit boek zeker 
nuttig. Het lezen van het boek zet je aan het denken over 
je eigen strategieën en wat je kunt veranderen om je 
onderneming te laten groeien. Het boek leest makkelijk  
en is allesbehalve saai door de vele concrete voorbeelden 
en cijfers die de schrijver er in elk hoofdstuk bijhaalt.

Noordzeevis uit Scheveningen
Stichting Noordzeevis uit Scheveningen

Verhalen van mensen uit de branche over vis, aangevuld 
met recepten. Stichting Noordzeevis uit Scheveningen gaf 
dit boek uit om Noordzeevis meer op de kaart te zetten. 
“Veel mensen eten zalm en tonijn, maar waarom niet een 
keer wijting of rode poon? Noorzeevis is lekker van smaak, 
lokaal gevangen en van hoge kwaliteit. Met dit kookboek 
maak je kennis met deze lekkere, duurzame en gezonde 
vissen die de Noordzee te bieden heeft. We willen je 
inspireren om in het restaurant of bij de viswinkel een visje 
te bestellen uit de Noordzee, of thuis met de Noordzeevis 
aan de slag te gaan.”

Kookbijbel
Niki Segnit

De titel doet anders vermoeden, maar de Kookbijbel heeft 
zeker iets te bieden voor de visbranche. Met hoofdstukken 
over saus, bouillon, soep en stoof kun je op verschillende 
manieren aan de slag. Segnit is bekend van de Smaakbijbel 
en ook in dit boek gidst ze lezers weer. Nu niet van smaak 
naar smaak, maar van recept naar recept. Haar filosofie: 
wie inziet hoe het ene gerecht voortkomt uit het andere, 
kan ze vervolgens gemakkelijk uit de losse pols bereiden. 
En passant toont Segnit ook de speelruimte: als je eenmaal 
weet hoe een basisrecept werkt, kun je naar hartenlust 
variëren. Dus overweeg je een saus of soep aan te gaan 
bieden aan je klanten of werk je aan nieuwe ovenschotels: 
ontdek bij Segnit hoe je makkelijk variatie aanbrengt in je 
recepten.

Prijs: € 23,90 | Bestellen: 
Noordzeevisuitscheveningen.nl

Prijs: € 39,99 
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Elke maand verschijnen 
er talloze boeken over 
ondernemen, voeding en vis 
op de Nederlandse markt. 
Vismagazine  kiest er steeds 
drie uit.
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Door uw bedrijfskleding zelf te beheren en te wassen in uw eigen in-huis-wasserij kunt u veel 
geld besparen ten opzichte van uitbesteding aan een commerciële wasserij of verhuurbedrijf.

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

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

Beheer uw eigen bedrijfskleding.
Miele Professional. Immer Besser.
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