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2e editie Nationale Haringtest
gaat van start!
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de Centrale Vereniging voor
de Ambulante Handel (CVAH) gaan ook dit jaar weer op zoek naar de lekkerste haring.
Net zoals tijdens de eerste editie worden de consumenten weer actief betrokken bij
de zoektocht.
Doelstelling van de initiatiefnemers
onveranderd!
VNV en CVAH verwachten met de test wederom het
ambacht van de visspecialist te promoten onder
een breed publiek. Ook dit jaar zal Nationale
Haringtest geen landelijke winnaar krijgen, maar
12 provinciale winnaars. Een bewuste keuze
vanwege de grote regionale smaakvoorkeuren en
de verschillen in consumptiewijze. De finalisten per
provincie worden geselecteerd op basis van het
aantal stemmen én/of de gemiddelde beoordeling
van de consument.

Beoordeling i.s.m. ISO-gecertificeerd
onderzoeksbureau
In de tweede ronde wordt bij de finalisten in
samenwerking met een ISO-gecertificeerd
onderzoeksbureau een veel uitgebreidere enquête
afgenomen. Ook hier is niet een vakjury, maar een
consumentenpanel aan zet. Belangrijk uitgangspunt
daarbij is dat er door de gekozen testmethodiek
voor alle finalisten een gelijk speelveld is.
De visspecialist met het hoogste gemiddelde cijfer
mag zichzelf provinciewinnaar van de Nationale
Haringtest noemen.

Dubbele stemronde
De zoektocht naar de provinciale winnaar vindt
plaats via twee ronden. In de eerste ronde, van
13 juni tot en met 30 juni, bepalen consumenten
de 6 finalisten per provincie. Zij doen dit door de
haring van hun visspecialist te beoordelen. Deze
stemronde levert cijfers op voor smaak, uiterlijk en
prijs-kwaliteit. Er ontstaat zo een top 6 die bestaat
uit ondernemers met de meeste stemmen (3x) en
de beste gemiddelde beoordeling (3x). De finalisten
worden begin juli bekend.

Aanmelden
Deelname kost € 195,- exclusief BTW per winkel of
verkoopwagen. Voor extra wagens of winkels wordt
er een tarief van € 95,- gerekend. Iedere deelnemer
wordt toegevoegd aan de stemtool, ontvangt
promotiematerialen voor zijn/haar verkooppunt én
ontvangt het rapport met de cijfers en opmerkingen
gegeven door de klanten.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en
aanmelden naar www.visspecialisten.nl/nationaleharingtest
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Handige en leuke
receptfilmpjes beschikbaar
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.
“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.
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 social media 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 filmpjes
Voor alle leden zijn de filmpjes beschikbaar als
onderdeel van het promotiepakket. Mocht u geen
lid zijn, maar wel enthousiast zijn 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
Bekijk hier het
filmpje van
deze maand:

3

ACTUEEL

Jaargang 7 | 2019 | Nieuwsbrief 2

Vers Inspiratie Platform v
Grootse opzet jubileumeditie VIP 2019
in samenwerking met CVAH
Op maandag 1 en dinsdag 2 april 2019 vindt in Expo Houten voor de vijfde keer het
Vers Inspiratie Platform (VIP) plaats. Deze jubileumeditie wordt qua opzet groter
dan voorgaande jaren; alle drie de hallen van Expo Houten worden benut. Naast de
traditionele organiserende partijen Vereniging van Keurslagers, Versplatform en
Vereniging voor Nederlandse Visspecialisten (VNV), gaat in 2019 ook de Centrale
Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) participeren.
Kennis is macht
Aanvullend op de inspiratie die de talloze exposanten
bieden, is er voor deze jubileumeditie gekozen om
kennisoverdracht een belangrijk onderdeel te laten
zijn van het VIP 2019. Zowel ondernemers, medewerkers en studenten binnen de foodbranche
ervaren op VIP een combinatie van inspiratie en
kennis. Er worden tijdens VIP 2019 workshops
georganiseerd, demonstraties gegeven en ook
thema’s als duurzaamheid, verkoopvaardigheid en
toekomstbestendigheid van verswinkels worden
belicht.
Het kennisprogramma
Veel versspecialisten kampen met vergelijkbare
problemen zoals; personeel, onderscheidend
vermogen, vernieuwen, ondernemen. Hal 2 van het
VIP 2019 wordt daarom ook volledig ingezet voor
het kennisprogramma. Met de grote zaal en diverse
wokshopruimtes wordt daar ingezet op programma’s
gericht alle facetten binnen een versbedrijf. Zowel
voor ondernemers, medewerkers als studenten
zullen er diverse workshops beschikbaar zijn.
Extra grote opzet
Voor VIP 2019 zullen alle hallen gebruikt worden in
Expo Houten. De bekende onderdelen zoals; het
BBQ-plein, Nationale Keuring haring snijden en de
grote zaal zijn weer aanwezig. Nieuw is dat de CVAH
in hal 3 de “Markt van de toekomst” creëert, waar
bezoekers kennis kunnen maken met de nieuwste
trends en ontwikkelingen voor de ambulante handel.
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De basishal (hal 1) is, met een breed aanbod, primair
gericht op de slagerij. Echter door de toenemende
trend ‘blurring’ zijn er voldoende haakjes voor alle
versspecialisten om inspiratie op te doen.
Persoonlijke inspiratietour
Op 1 en 2 april kunnen alle bezoekers aan het VIP
tussen 15.00 en 22.00 uur hun eigen inspiratietour
samenstellen. Na een hartelijk ontvangst bij
binnenkomst is er een afwisselend aanbod aan
inspirerende bedrijven. Er kan worden rondgelopen
in alle drie de hallen en op het BBQ-plein buiten.
Tussen de workshops door kan er in hal 2 ook
genoten worden van lekkere gerechten bij diverse
foodtrucks op het horecaplein.
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? Volg
dan VIP 2019 via www.versinspiratieplatform.nl en
Facebook: www.facebook.com/versinspiratieplatform
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m viert jubileum!
Registreer alvast uw
(gratis) bezoek via:
www.expohouten-tickets.nl
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Extra interessant voor u als visdetaillist
Maandag 1 april zijn er een aantal speciale activiteiten voor de visdetaillisten. Zo vindt op de eerste
dag van het event ook de Nationale keuring haring
snijden plaats (zie pagina 6), vindt de aftrap
van de Nationale Haringcampagne plaats en kunt
u bij de stand van de VNV in gesprek met de

bestuursleden. Haalt u al alles uit uw lidmaatschap? Doe de check!
De deuren van VIP 2019 zijn op beide dagen voor
bezoekers geopend van 15.00 uur tot 22.00 uur en
de entree is gratis. LET OP: De Keuring Haring
snijden vindt alleen plaats op maandag 1 april 2019.
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Promoot het aanstaande haringseizoen

Hollandse Nieuwe actie
Al jarenlang ontwikkelt de VNV met succes de
spaarkaartactie voor het haringseizoen. Ook in 2019
kunt u weer intekenen op deze spaarkaart. Hiermee
promoot u de komst van de Hollandse Nieuwe op
woensdag 12 juni. Al vanaf Koningsdag kunt u dit
middel inzetten om niet alleen bestaande, maar ook
nieuwe klanten bekend te maken met de startdatum.
Daarnaast, wanneer goed ingezet, biedt de spaarkaart

u ook de mogelijkheid om van normale klanten,
trouwe klanten te maken en het bonbedrag te
verhogen. Uiteraard is aan alle materialen gedacht,
zodat u met posters, advertenties en afbeeldingen
voor op eventuele tv-schermen uw klanten kunt
benaderen. Wilt u meedoen? Bestel uw pakket via
www.visspecialisten.nl/haringactie. Bestel tijdig,
uiterlijk maandag 8 april!

U doet toch ook mee?

Nationale keuring haring snijden 2019
Inmiddels is de jaarlijkse haringsnij keuring vast onderdeel van de jaarkalender.
Vorig jaar sneden bijna 180 ondernemers en medewerkers bijna 400 haringen op
tijdens de jaarlijkse keuring. Dit resulteerde in een gemiddeld cijfer van een 9,0.
Cijfers die de deelnemers weer gebruikten in de promotie naar hun klanten.
Bewijs van ambacht
De echte piek na de jaarlijkse veiling van de Hollandse
Nieuwe wordt al jaren korter. Dat betekent ook dat u
meer moeite moet doen om een vers gesneden haring
te verkopen. Maak het uzelf ook dit jaar makkelijker
door gratis mee te doen met de keuring haring
snijden. Een onafhankelijke jury beoordeeld uw
gesneden haring. Enkele weken na afloop van de

keuring heeft u al een gedrukte oorkonde, met uw
eindcijfer, op de mat liggen. Een geweldig bewijs van
uw ambacht en een extra reden voor de consument
om nog eens een haring bij u te kopen.
Doe gratis mee, ook uw medewerkers!
De Nationale keuring haring snijden is gratis voor
deelname. Maar niet alleen voor u, als ondernemer,
ook uw medewerkers zijn welkom. Iedere deelnemer,
ongeacht of deze in dezelfde winkel of verkoop
wagen werken, ontvangt een unieke oorkonde.
Dit vergroot het verhaal richting uw klanten.
Let erop: het aantal plaatsen is beperkt, vooraf
aanmelden is daarom belangrijk. Dit kan eenvoudig
via www.visspecialisten.nl/haringkeuring.
Maandag 1 april:
15:00 - 20:00 uur: Nationale keuring haring snijden
Locatie: VIP 2019 - Expo Houten

Mede mogelijk gemaakt door:
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VIS VAN DE MAAND MAART

Agenda

Vet lekker en gezond!

Uitnodiging

Maart
Vis van de maand:
Makreel

MAKREEL
April
Vis van de maand:
Forel

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

VIS VAN DE MAAND APRIL

Ook lekker uit de oven

1 & 2 april

5e

Jubileu
m
editie!

15.00 – 22.00 uur

Expo Houten

01 - VIP Event 2019
02 - VIP Event 2019

GR ATIS EN TR EE!

08 - bestel uw
haring materialen!
Kijk voor meer informatie en recepten op:

VIS VAN DE MAAND MEI

www.verrasjesmaakmetvis.nl

Eén van de lekkerste
vissoorten

ZEEDUIVEL
Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl
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De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
27 mei 2019. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 12 april 2019 aanleveren via info@visspecialisten.nl.
Like ons op Facebook via www.facebook.com/visspecialist
Volg ons op Twitter via @nlvisspecialist

*	Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief via
www.visspecialisten.nl/nieuwsbrief

