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Jubileumeditie VIP
In Expo Houten wordt op 1
en 2 april voor de vijfde keer
het Vers Inspiratie Platform
georganiseerd. Een belangrijk
onderdeel tijdens de jubileumeditie van VIP
is kennisoverdracht. Er is dit jaar een goede
mix aan kennis en inspiratie te vinden
tussen de talloze exposanten.
Lees verder op pagina 3 en 9

Vissers zijn woest over
Europees verbod pulsvisserij

Cameratoezicht op
garnalenafslagen van start

Leugens en emoties
hebben het gewonnen
van de wetenschap. De
nek van de pulsvisserij
werd aan het eind van de avond in het
Franse Straatsburg omgedraaid door de
Europese Raad, de Europese Commissie en
het Europees Parlement.

Middels de Brancheorganisatie Garnalen
(BOG) streeft de garnalensector naar
kwaliteitsverbetering en verduurzaming.
Zo is gestart met cameratoezicht op de
garnalenafslagen. BOG-voorzitter Guus
Pastoor spreekt over een mijlpaal voor de
garnalenvisserij.

Lees verder op pagina 11

Lees verder op pagina 16
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Voorwoord

Goed en
slecht nieuws
De eerste FishTrend van 2019 is
een feit. En deze keer koste het
me moeite om de editie samen te
stellen. Niet omdat er geen nieuws
was; integendeel. Er is zoveel te
melden dat ik het moeilijk vind
om een keuze te maken. Allereerst
natuurlijk het verschrikkelijke
nieuws over het Europese verbod
op de pulsvisserij. Ongelooflijk dat
vissers, die hun nek hebben uitgestoken voor een duurzame visserij,
zo door Europa zijn behandeld. En
ongelooflijk dat de Europese Raad,
de Europese Commissie en het
Europees Parlement zich zo hebben laten misleiden door leugenachtige en emotionele campagnes
van de Franse milieuorganisatie.
Daarnaast kwam de visserij de
afgelopen periode voor een tweede ‘ramp’ te staan. Deze ramp
had te maken met de containers,
die MSC Zoe begin januari boven
de Waddeneilanden verloor. De
problemen bleken nóg groter
dan destijds verwacht, want uit
een nieuwe telling blijkt dat niet
de eerder gecommuniceerde 291
containers, maar meer dan 345
containers zich op de bodem van
de Noordzee bevinden. De Nederlandse vissers deden en doen hun
uiterste best om zoveel mogelijk
spullen uit zee te halen en kunnen de schade die ze oplopen proberen te verhalen op MSC Zoe.
Ook bij de afslagen is er nieuws te
melden. Zo is er gestart met cameratoezicht op de garnalenafslagen.
Zo kan er nog beter toezicht worden gehouden op hoe de garnalen na de aanlanding via de garnalenafslagen de markt in gaan.
In de visverwerking zijn er een
aantal overnames geweest. Zo
heeft Seafood Connection per
1 januari de verwerking en verkoop bevroren visproducten van
Anova Seafood overgenomen.
Het bedrijf ziet veel potentieel
in de overname en verwacht dat
hierdoor de positie van Seafood
Connection in sourcing, verwerking en verkoop van visproducten
verder wordt versterkt versterken.
Florigo, De Kuiper en Hegro zijn
verder gegaan als als Bien Cuit.
Hiermee wordt het in één klap

één van de grotere aanbieders
van Horeca Frying Equipment
in Nederland, België en Engeland. Voor de klanten zal er in
eerste instantie niets veranderen. De drie afzonderlijke merken blijven onafhankelijk in de
markt opereren en blijven werken
met de huidige medewerkers.
Verder worden bij Maxima Seafood
ook allerlei stappen gemaakt. Het
bedrijf heeft een nieuwe afdeling geopend, gericht op de retail.
Volgens directielid Martijn Spilt
is dit een logische keuze. ‘Dieper
in de markt’ zou immers betekenen dat Maxima concurrent zou
worden van haar huidige klanten, voornamelijk in de groothandel en cash & carry, en dat is
iets wat Spilt uiteraard niet wil.
Bij viswinkels blijft beleving een
belangrijke factor. Een bedrijf dat
dit op uitstekende wijze weet toe
te passen is Dries van den Berg
in Harderwijk, die niet alleen een
nieuwe viswinkel realiseerde,
maar ook een restaurant, rokerij
en palingmuseum. Door glazen ramen in de rookschachten
te plaatsen, kunnen mensen het
hele proces bekijken. Daardoor is
het rookhok een attractie geworden, die soms gekscherend de
‘Vis-Efteling’ wordt genoemd.
En gelukkig kwam voor de kottereigenaren met een eenmanszaak
toch ook nog een positief bericht
bij ons binnen: ze kunnen de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) terugkrijgen van de Belastingdienst over
afgelopen jaren. Flynth adviseurs
en accountants heeft dit samen
met Hein Koning, administratie en belastingadvies bereikt.
Kortom: in deze editie is weer
genoeg te lezen; zowel goed als
slecht nieuws. En ik ga met veel
plezier aan het werk voor editie 2.

van een geavanceerd koelsysteem.
De koeling in de inslaghal en grote
cel is geïnstalleerd en mag gaan
proefdraaien. Ook aan de buitenkant zijn grote stappen gezet. De
gevelbekleding is klaar, waardoor
het pand een strakke uitstraling
begint te krijgen. Er is gekozen voor
flinke grijze tegels, die het pand in
combinatie met de glazen pui een
moderne blik geven.

In de achterliggende maanden is
keihard gewerkt. De vloeren zijn
bijna klaar en de ramen in de zijgevel zijn netjes afgehangen. Om de
producten vers van bron naar klant
te krijgen, wordt gebruik gemaakt

COLOFON
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Twee jaar geleden bedacht
pulsvisser Dirk Kraak (BRA5
en BRA7) de pulsselector: extra
pezen bevestigd aan het pulstuig
waarmee de ondermaatse vis buiten de zak wordt gehouden.
Binnen het project Netinnovatie
Kottervisserij deel II werd het idee
van Kraak verder uitgerold. ‘Het
doel van de pulsselector is het
scheiden van kleine platvis en tong
van de commerciële vangst’, vertelt
Florian Landstra, projectbegeleider
van de Nederlandse Vissersbond.
‘Met de pulsselector zou de ongewenste bijvangst sterk gereduceerd
kunnen worden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om met
deze netinnovatie kabeljauw en
rog om het puls-wekveld heen te
leiden.’

BORSTELPEZEN
Het innovatieteam zocht naar een
vervanger van de kettingpees met
vlerken en bedacht borstelpezen als
alternatief. Daarnaast is er een tunnel in het net ontwikkeld waardoor
de vis die wordt gescheiden door
het puls-wekveld naar een tweede
net wordt geleid. CIV Den Oever
ontwikkelde de borstelpezen en in
december 2018 werden de eerste
proeven met de borstelpees gedaan.
ONDERZOEK
Tijdens de eerste testweek met de
borstelpezen werd onderzocht of er
commerciële vis verloren ging door
de borstelpezen, of er weerstandsproblemen zouden optreden, wat
de invloed van de borstelpezen op
het net en het puls-wekveld zouden
zijn en of de kleine vissen door
middel van de tunnel in de tweede
zak terecht zouden komen.
WISSELENDE
WEERSOMSTANDIGHEDEN
‘We zagen geen verschil in de
commerciële vangst. Helaas viel er
weinig te zeggen over de bijvangst’,
vertelt Kraak. ‘De eerste trekken
waren positief, maar later varieerde
dat meer tussen de trekken. Mogelijk komt dit door het wisselende
weer dat soms te onstuimig was.’

Wendy Noordzij

Nieuwbouw Adri &
Zoon goed op schema

De realisatie van het nieuwe
bedrijfspand van Adri & Zoon in
Yerseke ligt goed op schema. ‘Het
begint erop te lijken!’, liet het
bedrijf eind januari weten.

Dirk Kraak (BRA5 en BRA7)
test pulsselector

TESTFASE
In de eerste versie van de pulsselector werd gebruik gemaakt van
kettingen met rubberen schuiven
(scheidingsvlerken) die de vis verjagen en het zogenaamde herdingeffect creëren. Terwijl de vissen
vluchten, graaft de tong zich dieper
in. Vervolgens komen de pulsstrengen erachteraan die de tong
opschrikt uit de bodem. Daarnaast
werd er ook een ontsnappingsmogelijkheid voor kleinere vissen
gecreëerd, door in op bepaalde
plaatsen in het net een grotere
maaswijdte aan te brengen.
SCHAALMODEL
Dirk Kraak maakte met zijn bemanning een schaalmodel van het pulsnet en de pulsselector en testte deze
tijdens de Vishack in het Visserijinnovatiecentrum in Stellendam.
‘We hebben tijdens een aantal runs
in het testbassin het gedrag van
het net en de innovatie bestudeert’,
vertelt Kraak. ‘Daaruit bleek dat de
innovatie teveel invloed had op het
net.’

‘De weerstand die de borstelpezen
hadden kwam overeen met de regulieren netten en ze zijn aardig slijtvast’, aldus Kraak. ‘Er zijn nog wel
enkele aanpassingen nodig, maar
dan zou dit een goede oplossing
kunnen zijn om de bijvangst van
kleine schol en schar te verminderen.’ Een voordeel van de pulsselector is dat deze makkelijk in het net
is te hangen.
AANPASSINGEN
Omdat er enkele kleine vissen werden gevonden boven de scheidingstunnel, lijkt het Kraak verstandig
om de scheidingstunnel iets ruimer
te plaatsen in het net. Een tweede
punt van aandacht wordt de lengte
van de borstelpezen. Deze zouden
ook iets langer gemaakt kunnen
worden en mogelijk van een vlerk
worden voorzien.
‘Het project Netinnovatie Kottervisserij deel II loopt op zijn einde. We
hopen dat de pulsselector in een
volgend project verder uitgewerkt
kan worden’, aldus projectbegeleider Florian Landstra.
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schroeft vangstquota

2019

grotendeels naar beneden

De Europese Visserijraad heeft
in Brussel een akkoord bereikt
over het vangstquotum voor
aankomend jaar. De meeste
quota vallen lager uit dan het
afgelopen jaar. ‘Het korten op de
vangstquota wil niet per definitie
zeggen dat het slecht gaat met de
visbestanden, maar juist dat de
visbestanden goed in de gaten
worden gehouden’, zegt Johan
Nooitgedagt, voorzitter van de
Nederlandse Vissersbond.
Daar voegt Nooitgedagt aan toe:
‘De TAC en Quota niet de grootste
zorg van de Nederlandse vissers.
We maken ons vooral zorgen of we
het vangstquotum überhaupt kunnen opvissen met een naderende
Brexit, de bouw van windmolenparken op zee en de aanhoudende
onzekerheid over de toekomst van
het pulstuig.’ Alle visbestanden
in 2020 op MSY-niveau bevissen,
dat is het doel van de Europese
Unie. Maximum Sustainable Yield
(MSY) betekent dat een deel van de
jaarlijkse aanwas (de rente) van een
visbestand mag worden opgevist,
terwijl de robuuste omvang van het
paaibestand (het kapitaal) in stand
blijft voor de toekomst. Tijdens het
vaststellen van de TAC en Quota is
het bevissen op MSY-niveau een
zwaarwegende factor.
SCHOL
De toegestane maximale vangsthoeveelheid (TAC) voor schol in de
Noordzee, een belangrijk bestand
voor de Nederlandse visserij, daalt
met 12 procent. ‘Ondanks dat we
het aankomende jaar in de scholTAC geen enorme knelpunten
verwachten, is de quotumverlaging
met de positieve wetenschappelijke
resultaten lastig uit te leggen’, zegt
Nooitgedagt.
Het scholbestand in de Noordzee
wordt al op MSY-niveau bevist. De
visserijdruk (F) ligt zelfs lager dan
wat er volgens de wetenschappers
maximaal te oogsten valt (Fmsy).
Daarnaast groeit volgens ICES het
paaibestand nog steeds, terwijl dit

het afgelopen jaar al op een recordniveau zat. De recruitment van jonge schol is lager dan vorig jaar, maar
nog steeds boven het gemiddelde
van de afgelopen jaren. ‘Ondanks de
positieve bestandsomvang, moeten
we realistisch blijven. Het bestand
blijft niet groeien en daar houden
de lidstaten nu al rekening mee’,
geeft Nooitgedagt aan.
TONG
De inzet van minister Schouten
voor het tongbestand was een zogeheten roll-over (gelijk aan voorgaand jaar), omdat dan het MSYdoel voor 2020 alsnog haalbaar was.
Toch is er in Brussel een verlaging
van 20 procent vastgelegd, terwijl
het paaibestand van tong boven het
MSY-niveau zit en de visserijsterfte
net een fractie boven het Fmsy zit.
ZEEBAARS
Volgens onderzoekers zit het
zeebaarsbestand nog ver onder het
veiligheidsniveau en blijven strenge
maatregelen nodig. Op basis van de
MSY-benadering met een lage visserijsterfte is in 2019 het vangstadvies van zeebaars 1789 ton, waarbij
het paaibestand mogelijkheid heeft
om verder te groeien. Ondanks dat
het nog steeds niet geweldig gaat
met het zeebaarsbestand, is het
quotum wel iets toegenomen ten
opzichte van voorgaande jaren. In
2018 was het vangstadvies 880 ton
en in de jaren daarvoor gold er een
‘zero’-advies, oftewel de zeebaars
mocht niet gevangen worden.
Boomkorkotters mogen 400 kilogram per 2 maanden aanvoeren en
kotters die vissen met flyshoot of
twinrig mogen 210 kilogram per
maand aanvoeren. ‘De Nederlandse
delegatie heeft gezorgd voor grote
opluchting voor onze kleinschalige
staandwantvissers. Zij dreigden
namelijk een stuk van hun visserij
kwijt te raken, maar mogen in 2019
toch 1400 kilogram zeebaars aanvoeren’, legt Nooitgedagt uit.

De VNV ondersteunde en
ontwikkelde afgelopen
jaar meerdere activiteiten
om de visdetaillist te inspireren.
Dit jaar slaat VNV zijn handen
in één met Good Fish Foundation
(GFF) om een gratis etiketteringssysteem te ontwikkelen wat het
voor consumenten eenvoudiger
moet maken om voor duurzame
vis te kiezen. Ook zal dit jaar
weer het VIP event plaatsvinden
in Expo Houten waar visdetaillisten zich onder andere kunnen
aanmelden voor de Nationale
keuring haring snijden.

VISETIKETTERING WORDT
ZICHTBAARDER
Adriaan van Moort (secretaris
VNV en SVO-docent) heeft tijdens
de uitzending van KASSA van 16
februari aangegeven dat de GFF
en de Vereniging van Nederlandse
Visspecialisten (VNV) samen aan
de slag gaan om etikettering van vis
bij visdetaillisten te verbeteren. Uit
de enquête van KASSA kwam naar
voren dat de meerderheid van de
ondervraagde mensen geïnteresseerd
is om informatie over de herkomst
en vangstmethode van de vis terug
te zien op een etiket. Het doel van
visetikettering is dat het voor visverkopers eenvoudiger moet worden om
verplichte informatie te geven aan de
consument. Visdetaillisten kunnen
zich aanmelden voor gratis hulp bij
de opstart van dit systeem via www.
visspecialisten.nl/evenementen/
keuring-haring-snijden/.
VIP EVENT EXPO HOUTEN
Op maandag 1 en dinsdag 2 april

100% Waterproof (IP69)

ontvangt oorkonde

De Scheveningse Haringhandel
Björn Bron staat met zijn mobiele
haringkar in de entree van de
Hoogvliet aan de Badhuisstraat
op Scheveningen.
Björn is een jongeman die hard
aan de weg timmert en waarbij het
aan passie zeker niet ontbreekt.
Het ambassadeurschap bij Stichting Noordzeevis uit Scheveningen
was dan ook een makkelijke keuze
voor hem. Björn kreeg de oorkonde
uitgereikt door Matthijs den Heijer,
bestuurslid Stichting Noordzeevis
uit Scheveningen.
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VNV ondersteunt, inspireert en
stimuleert de visdetaillist

Ultra hygiënisch design

B jörn B ron
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2019 wordt in Expo Houten voor de
vijfde keer het Vers Inspiratie Platform georganiseerd. Een belangrijk
onderdeel tijdens de jubileumeditie
van VIP is kennisoverdracht. Er is
dit jaar een goede mix aan kennis
en inspiratie te vinden tussen de
talloze exposanten. Naast diverse
workshops wordt dit jaar ook weer
de Nationale Keuring haring snijden op de eerste dag van het event
georganiseerd. Een onafhankelijke
jury beoordeeld de gesneden haring
en stuurt u na afloop van de keuring
een oorkonde op met daarop uw
eindcijfer. Met deze oorkonde kunt
u de consument uw kennis van het
ambacht laten zien. Registreer alvast
uw bezoek aan het VIP via www.
expohouten-tickets.nl en om u aan
te melden voor de Nationale keuring haring snijden kijkt u op www.
visspecialisten.nl/haringkeuring.

zullen er 12 provinciale winnaars
uit de bus komen. Tijdens de eerste
ronde van 13 t/m 30 juni bepalen
consumenten maximaal 6 finalisten
per provincie. In de tweede ronde
wordt door een ISO-gecertificeerd
onderzoeksbureau een uitgebreide
enquête afgenomen bij de finalisten.
De visspecialist met het hoogste
gemiddelde cijfer wordt de provinciewinnaar van de Nationale
Haringtest 2019.
Aanmelden kan vanaf 1 april 2019
via www.nationaleharingtest.nl.

NATIONALE HARINGTEST 2019
Dit jaar gaan de Vereniging van
Nederlandse Visspecialisten (VNV)
en de Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel (CVAH) weer
op zoek naar de lekkerste haring.
Dankzij de Nationale Haringtest
wordt het ambacht van de visspecialist onder de aandacht gebracht bij
een breed publiek. En ook dit jaar

ONE STEP
AHEAD
De J-generatie
van Multipond
De nieuwe standaard in weegtechnologie.
Een ultra hygiënisch design tot in het kleinste
detail. Nog beter bestand tegen schuimmiddelen en eenvoudig te reinigen
met hogedruk.
Multipond staat voor betrouwbare
precisieweging, kwaliteit, innovatie en
tailermade solutions.

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON
MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com
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g wYn r emmerswaal

oVer de realisatie Van Viswinkel , restauarant , rokerij en palingmuseum

‘Dries van den Berg is echt een attra
Sjaak en Gwyn Remmerswaal
zijn heel trots op de realisatie van viswinkel, restaurant,
rokerij en palingmuseum Dries
van den Berg in Harderwijk. Na
jaren van voorbereiding is een
schitterend resultaat neergezet.
‘De rokerij vormde de grootste
uitdaging in onze missie naar een
optimale routing. Dat hebben
we naar onze hand gezet door
er een bezienswaardigheid van
te maken. Door glazen ramen
in de rookschachten te plaatsen,
kunnen mensen het hele proces bekijken. Daardoor is het
rookhok een attractie geworden.
We noemen de nieuwe viswinkel
ook wel de ‘Vis-Efteling’. Overal
is wat te beleven’, aldus Gwyn
Remmerswaal.

Aan het bijzondere project ging een
lange voorbereiding vooraf. ‘Dries
en Peter van den Berg waren al acht
tot tien jaar bezig met de plannen,
zoals ze nu uitgevoerd zijn’, blikt
Gwyn Remmerswaal terug. Samen
met zijn vader Sjaak heeft hij de
inrichting verzorgd. ‘Op de oude
locatie werd de familie Van den
Berg door de gemeente Harderwijk

tussen ons. We waren er samen dan
ook snel over uit om gezamenlijk
op te trekken met het project. Met
de tekening van de architect in de
hand mochten wij aan de slag met
het ontwerp, we kregen hierbij veel
vrijheid. De buitenwanden en de
schoorsteen schacht waren de enige
vaste gegevens.’
vriendelijk verzocht om te verhuizen. In eerste instantie was er geen
andere locatie voorhanden.
Daarom dreigde er een eind te
komen aan het Harderwijkse
visbedrijf. Toen er een nieuw college aantrad, zijn ze met hen om
tafel gegaan om nog één maal
te kijken of zij tot een oplossing
konden komen. Dit keer wilden de
burgemeester en wethouders wel

nadenken over het verbinden van
het ambacht met de stad. Uiteindelijk is het gelukt om een nieuw
pand te realiseren net buiten het
stadscentrum.’
In 2016 kwamen Dries en Peter
tijdens een vakbeurs in gesprek met
Sjaak en Gwyn Remmerswaal. ‘Dat
is de basis geweest voor een vervolgafspraak’. Er was direct een klik

SPARRINGPARTNER
Vader en zoon Remmerswaal hebben er in totaal bijna 2,5 jaar over
gedaan om het plan van idee tot
realisatie volledig uit te werken. In
het oude pand was er een groothandel gevestigd. Die functie is bij
de nieuwbouw komen te vervallen.
Maar het was wel de bedoeling dat
er in het nieuwe pand een palingmuseum en een restaurant zouden
komen. ‘Peter wist heel goed wat
hij wilde’, blikt Gwyn terug. ‘ Dit
begon met een We Transfer-bestand
met tig foto’s. Het was een hele
verzameling van zaken die hij interessant vond. We hebben samen
een selectie gemaakt van wat wel
en niet bruikbaarwas en wat wel en
niet met elkaar kon worden gecombineerd.’ Hij vindt het prachtig dat
Peter en Dries vanaf dag één voor
kwaliteit zijn gegaan. ‘Alles moest
zowel mooi als functioneel zijn.’
ROKERIJ
In het ontwikkelingsproces is
hetgeen wat nu het meest in het
oog springt volgens Remmerswaal tevens een grote bottleneck
geweest: het rookgedeelte. ‘Het
pand is gebouwd in een kruisvorm. Op het punt waar de zijdes
elkaar kruisen, bevindt zich de
rokerij. Dus als je van de ene naar
de andere ruimte gaat, dan kom
je daar telkens langs. Dat was een
enorme uitdaging uit oogpunt van
de routing.’
Dat is opgelost door er een bezienswaardigheid van te maken. ‘We
hebben besloten om glazen ramen

in de rook schachten te plaatsen,
zodat mensen het hele proces
kunnen bekijken. Daardoor is het
rookhok een attractie geworden. We
noemen het nieuwe pand dan ook
wel de ‘Vis-Efteling’. Overal is wat
te beleven.’
RESTAURANT
Dat sluit uitstekend aan bij de
doelgroep, want er komen heel veel

mensen een dagje naar Harderwijk.
‘Ze willen dan paling halen en door
de nieuwe uitbreiding kunnen ze er
echt uitje van maken.’ In het restaurant is er plaats voor 140 mensen,
maar toch ziet de ruimte er heel
intiem uit. ‘We hebben een zitboot
in de vorm van een Harderwijkse
botter in de vloer verzonken. En
door middel van meerpalen hebben
we geprobeerd om de ruimte in secties op te delen. Zo kunnen allerlei
hoekjes worden gemaakt.’ In de
zomermaanden trekt Dries van de
Berg veel busreizigers. ‘Speciaal voor
deze groepen hebben we een hoek
in de serre gecreëerd die afgesloten
kan worden. De serre biedt ruimte

Klanten worden blij van uw ‘klimaatregel’
Zonnepanelen, gasloze wijken, elektrisch rijden: de klimaatdiscussie gaat over grote veranderingen.
Gelukkig zijn er ook kleine maatregelen die goed zijn voor natuur en milieu. Zoals het gebruik van
Natureko biologisch afbreekbare snackverpakkingen. Nú verkrijgbaar bij Smedes Fine Food.

Klanten kiezen bewuster: u heeft duurzame verpakkingen waar ze blij van worden!

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl
www.smedesfinefood.nl
www.margemaker.nl
www.smaaksmederij.com

aan zeventig gasten.’Voor bestellingen is een buzzer-systeem toegepast. ‘In de zomertijd, als zowel het
restaurant als het terras vol zitten,
moeten soms 280 couverts tegelijk
worden bereid. Om ervoor te zorgen
dat alles vlot verloopt, hebben we
ervoor gekozen om een horecatoonbank neer te zetten waar mensen
kunnen bestellen en betalen. Als
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ctie geworden’

BOTTER
Verder is een Hardewijkse botter in
de winkel geplaatst waar paling uit
verkocht wordt. Dit om de link naar
het verleden van de plaats duidelijk te benadrukken, want botters
werden vroeger gebruikt om vis te
vangen. ‘Bij binnenkomst staat men
gelijk oog in oog met dit mooie

BOTTER IN WINKEL
Ook de winkel is heel bijzonder
geworden. ‘Hiervoor hebben Peter
en ik diverse beurzen, restaurants
en winkels in Duitsland en langs
de grens van Denemarken bezocht’,
aldus Remmerswaal. ‘De gezelligheid van de zaken in deze regio
sprak Peter erg aan. Daarom hebben
we voor warme kleuren gekozen.
Voor de toonbank loopt een soort
pad van Belgisch hardsteen. Dat
lijkt heel dorpsachtig.’ Het meest

schip. Dat past uitstekend bij de
winkel, want de paling is natuurlijk
het paradepaardje van het bedrijf.’
Remmerswaal is heel tevreden over
het project. ‘De ondernemers wilden
graag innoveren en waren ook niet
bang om hiervoor te investeren.

Vaak worden de mogelijkheden van
een project beperkt door budget. In
dit project was dat anders. Peter en
Dries hadden een duidelijke visie en
wilden echt iets unieks realiseren.’
Het was heel leuk om met een team

deze door een partner in Italië
voor ons op maat gemaakt. ‘Mooi
bedacht’, zeiden ze tegen ons, ‘maar
het gaat niet lukken.’Toen zijn mijn
vader en ik diverse keren naar Italië
geweest om tekst en uitleg te geven
en uiteindelijk is het onmogelijke
toch mogelijk geworden.’
MUSUEM
Een museum was helemaal nieuw
voor Dries van den Berg. Hiervoor

van ‘vakidioten’ samen te werken,
benadrukt de inrichter. ‘Zowel de
installateurs als de aannemers en
wijzelf hebben ons helemaal in
het project vastgebeten en daardoor hebben we echt iets unieks
kunnen neerzetten.’ Het was voor
Remmerswaal sowieso een heel
bijzonder project. ‘Normaalgesproken richten we viswinkels in van
tussen de 80 en 160 vierkante meter.
Nu hadden we een ruimte van 1100
vierkante meter tot onze beschikking. De lat lag heel hoog. Gelukkig
heeft alles perfect uitgepakt. De
klanten hebben echt ontzettend
enthousiast gereageerd. Het grote
succes van Dries van den Berg is al
jaren dat je er een knap visje kunt
kopen tegen een hele eerlijke prijs.
Van een oude loods zijn ze naar een
compleet nieuw paleis gegaan. Het
was even afwachten of de klanten
doordoor misschien drempelvrees
zouden krijgen, maar gelukkig is dat
absoluut niet het geval.’

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen
[t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roes

Voor een
goed beheerde
palingstand!
Kies !
e
b wust

www.dupan.nl
opvallende in de winkel is volgens
hem de verse visafdeling. ‘Deze ligt
in een ronde toonbank met schuine
ronding. Dit geeft de impressie van
de boeg van een oude stoomboot,
die met klinknagels is vastgezet. De
mast komt uit in de verse vispresentatie.’ Deze toonbank bleek heel
lastig te realiseren. Wij ontwerpen
een toonbank en vervolgens wordt
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heeft Remmerswaal de infrastructuur en de uitstraling verzorgd.
De invulling is uitbesteed aan een
andere partij. ‘Ik vind het echt heel
slim dat ze voor een museum hebben gekozen. Ze verhuisden van
een locatie binnen de bebouwde
kom naar een locatie net buiten de
bebouwde kom. Er ontstond een
risico dat hierdoor minder mensen
de weg naar de winkel zouden
vinden. Het museum staat vermeld
als een cultuurhistorische uitje en
wordt nu opgenomen in diverse
fietsroutes. Zo heeft men een eigen
klandizie kunnen creëren.’
Gwyn vindt het knap dat de familie
Van den Berg in het gratis toegankelijke musuem educatie en
de waardering voor paling heeft
kunnen combineren. ‘Aansluitend
kunnen bezoekers een lekker visje
eten en wat paling meenemen.
Mensen weten bijna niet meer waar
het product vandaan komt en hoe
het wordt bereid. Bij Dries van den
Berg krijgt men alle informatie,
zowel wat betreft de herkomst, als
de vangst en het roken. Middels een
speciale game op een touchscreen
kan men zelf zien hoe het roken in
zijn werk gaat en kunnen bezoekers
zelfs een virtueel palinkje roken.’

de bestelling klaar is, dan begint
de buzzer te trillen en kan men
de bestelling komen ophalen. Dat
werkt echt heel praktisch.’

|

Vraag een gratis licentie aan !

Paling maakt al eeuwen deel uit van de Hollandse cultuur. Natuurlijk moeten wij zuinig zijn op ons erfgoed.
Consumenten maken bewuste keuzes. Zo ook voor paling die gegarandeerd bijdraagt aan projecten
en onderzoeken die de palingstand helpen verbeteren. Bewuste klanten kiezen paling
met het blauwe ESF-logo. Vraag daarom vandaag nog een gratis licentie aan.
Voor u als verkoper zijn daar geen kosten aan verbonden.

0317 - 744 085 • info@dupan.nl
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Maxima Seafood is ready for retail
Maxima Seafood heeft een
nieuwe afdeling geopend, gericht
op de retail. Volgens directielid
Martijn Spilt is dit een logische
keuze. ‘Dieper in de markt’ zou
immers betekenen dat we concurrent worden van onze huidige
klanten, voornamelijk in de
groothandel en cash & carry, en
dat is iets wat we uiteraard niet
willen.’
Daarnaast blijft Maxima Seafood
uiteraard leverancier van de
detaillist. ‘Er blijft genoeg ruimte
voor deze groep zolang ze zich in
toenemende mate onderscheiden
met ‘ready producten’. Wij willen
hiervoor nog steeds graag de leve-

rancier van de grondstoffen zijn en
denken graag mee met onze klanten. De detaillist kan zo zijn eigen
specialiteit maken. Dit is nodig om
onderscheidend te zijn en te blijven.’
LOGISCHE LOGISTIEK
Logische logistiek daar draait het
om bij leveringen aan retail, weet
Spilt. ‘Wat dat betreft is IJmuiden dé
ideale plaats met de afslag -waar
bijna alle dagen aanvoer is – en
Schiphol voor bijvoorbeeld IJslandse
vis en exoten om de hoek. Maxima
Seafood kan zo dus razendsnel de
orders verwerken en leveren. Met
verse vis is dat natuurlijk een must.’
Het zou volgens hem heel mooi
zijn als er ook in Nederland meer

Noordzeevis gegeten gaat worden.
Te beginnen met méér Noordzeevis
in de schappen. ‘Maxima Seafood
draagt daar graag een steentje aan
bij. Daarnaast proberen we zoveel
mogelijk MSC of ASC gecertificeerde vis te leveren. Voor zalm
staat het ASC-label al standaard
op onze MAP-verpakkingen en
al onze tonijn voor retail is MSC
gecertificeerd. Zo is Maxima seafood
dé partner voor zowel detaillist, als
groothandel en de retail.’

S portverslaggever
K ees J ansma

opent

het kreeftenseizoen

Kees Jansma opent 28 maart het
Oosterscheldekreeftenseizoen.
De bekende sportverslaggever,
die heeft besloten te stoppen
met zijn werk, heeft Nederland
jarenlang voorzien van nationaleen internationale sportverslagen.
‘Voor ons is dat een uitstekende
reden om hem als eregast uit te
nodigen om de eerste Oosterscheldekreeft in ontvangst te nemen’,
aldus Luit Ezinga, voorzitter van de
Stichting Promotie Oosterscheldekreeft.
Daarna zal de bondscoach van het
Nederlands elftal Ronald Koeman,
de eerst gevangen Oosterscheldekreeft uit handen van eregast Kees
Jansma in ontvangst nemen. Koeman veilt als veilingmeester op de
kreeftenmijn in Colijnsplaat voor de
stichting Support Casper. Een stichting die zich inzet voor onderzoek
naar alvleesklierkanker. Volgens de
Stichting Promotie Oosterscheldekreeft hangt er dit jaar dus rondom
de opening van het kreeftenseizoen
een hele sportieve ambiance.
Kees Jansma (71) is sportpresentator, producent en voormalig
perschef van Oranje. Jansma is
sinds 2014 sportpresentator bij
Fox Sports, waar hij onder meer
de praatprogramma’s ‘De Tafel van
Kees’ en ‘Natafelen met Kees’ presenteert. Jansma stopt na komende
zomer als presentator van voetbalprogramma’s op tv. ‘Het nemen van
dit besluit is niet makkelijk, maar ik
vind het tijd’, zegt Jansma bij FOX
Sports. Meer dan een halve eeuw
was hij de anchorman van de NOS,
Sport 1, Eredivisie Live en Fox.
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‘P roductie
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optimaliseren door automatisering

van weeg - en etiketeerproces ’

Maxima Seafood in IJmuiden
heeft eind 2018 haar eerste
volautomatische weeg- en
uitprijsmachine aangeschaft bij
Espera-Nederland. Aanleiding
voor deze investering is de groei
in de retailmarkt van Maxima
Seafood en de wens om de productie te moderniseren en
te optimaliseren.

Maxima Seafood heeft een lange
traditie in de verwerking van diverse
visproducten en was klaar voor de
volgende stap: automatisering van
het weeg- en etiketeergedeelte van
het productieproces. De onderneming had in het verleden gekozen
voor de samenwerking met firma

Reflex voor een ERP-systeem. Op
deze manier was het mogelijk om
een transparant en efficiënt systeem
te ontwikkelen, dat in de toekomst
ook een mate van de automatisering op de productie op de vloer
kon ondersteunen.
In de opvolgende inventarisatie
gesprekken tussen Maxima Seafood
en Espera is gedefinieerd welke
eisen en wensen Maxima Seafood
had voor hun toekomstige weeg- en
uitprijsmachine. Aangezien Espera
en Reflex een lange en succesvolle geschiedenis samen delen wat
betreft de integratie van ERP Systeem en Espera weeg/uitprijsmachines, was de keus voor de Espera
machine voor de productie omgeving een natuurlijke stap verder.
VARIABEL OF VAST GEWICHT
Uiteindelijk is er na een referentiebezoek bij een vergelijkbare opstelling voor een Espera ES5911AE
machine gekozen met een ESkoppeling met het ERP systeem
van Reflex. De Espera ES5911 is een
moderne weeg- en uitprijsmachine,
die producten kan wegen op variabel of vast gewicht. De machine
is uitgerust met een boven- en
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onder-printer voor het printen en
aanbrengen van etiketten op diverse
verpakkingen met een snelheid tot
65 verpakkingen per minuut.

Ook de wensen van Maxima
Seafood voor een compacte
machine en optimaal functioneren
in een natte en vochtige omge-
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www.espera.nl

ESPERA-NEDERLAND B.V.
ESP 409 ∙ NL-5633 AJ Eindhoven
Tel.: +31 (0)40 253 06 65
espera@espera.nl

ving, plus naadloze integratie met
voorliggende verpakkingsmachine,
werden hiermee ingevuld. Door
de simpele en logische bediening
van Espera machine is er ook (tijd)
winst op de vloer voor de operators
en productiechefs behaald. Met het
uitgebreide servicenetwerk, een
hoogopgeleid team van monteurs,
degelijkheid van producten en
onderdelen en constante drang
naar de innovatieve oplossingen,
zal Espera ook in de toekomst een
leidende rol blijven spelen bij de
ontwikkelingen en de gerichte wensen en eisen op het gebied van de
wegen, etiketteren en uitprijzen.

8 |
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‘Snel inspelen op vraag naar skinverpakkingen’
Zwager Techniek heeft aan
Maxima Seafood een Reematic
150 Traysealer geleverd, die
voorbereid is met de optie tot
skin verpakken. Zo kan Maxima
snel inspelen op de vraag vanuit
de retail om vis in skinverpakking te leveren.
Zwager Techniek is sinds 2000 succesvol leverancier van kwalitatief
hoogstaande verpakkingsmachines
en heeft al meer dan 25 jaar ervaring op gebied van verpakkingsoplossingen. Het bedrijf is importeur
van merken zoals Reepack, Schib

en Mondini voor het verpakken
van visproducten. Het verpakkingsmachineprogramma loopt
van thermovormsystemen, Flowpackers en Traysealmachines.
Zwager Techniek staat voor een
combinatie van kwaliteit, techniek
en innovatie. Voorafgaand aan
elke oplossing wordt met de klant
geïnventariseerd wat de wensen en
marktontwikkelingen zijn. Grote
voordeel is dat de klant hierdoor
de juiste keuze ten aanzien van
de toekomst strategieën maakt en
begeleid wordt van opdracht tot na

de oplevering. Vervolgens is er een
after-sales team, dat de klant ook
na de levering bijstaat.
REEPACK
Zwager Techniek is met trots al
twee jaar importeur voor het
hoogwaardige merk Reepack. Met
Reepack is er een volledig aanbod
in Traysealers; van standalone tot
volledig geïntegreerde lijnen en
van dieptrekmachines tot vacüumkamers. Reepack staat bekend om
innovaties op verpakkingsgebied,
maar ook op gebied van automatisering. Met Reenext software

wordt een nieuwe weg ingeslagen.
Hiermee kunnen zowel eigen als
geïntegreerde machines, productie-output en onderhoudsintervallen worden gemonitord.
Innovaties op het gebied van
verpakkingen zijn er bij Reepack
in het skinverpakken op diverse
materialen. Dit is al mogelijk
vanaf de handmatige compacte
Reetray 30 Traysealer. Hierdoor
hoeven klanten niet direct tot dure
investeringen over te gaan. Zowel
de compacte Reetray en Ree eco
machines als de grotere lijnen,

waaronder de Reematic 150, zijn
ontworpen om snel om te schakelen naar een andere verpakking en
zijn eenvoudig te bedienen.
MAXIMA SEAFOOD
In de gesprekken met Maxima
Seafood kwam al snel naar voren
dat de onderneming voorbereid
wil zijn op de ontwikkelingen op
het gebied van skinverpakken
in de retail. Daarom is de nieuw
geleverde Reematic 150 Traysealer
voorbereid met deze optie.
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Het nieuwe Floating Serrated mes van Morakniv is
onzinkbaar. Dat is te danken
aan de handgreep van kurk.
Het mes is speciaal gemaakt
voor watersporters, vissers en
zeelui.

Verse vis in ‘t bakkie

The Royal Taste
Neem contact op voor meer informatie en vraag naar onze prijzen.
+31 255 546060 | info@maximaseafood.nl | www.maximaseafood.nl

Je kunt het mes gerust in het
water laten vallen, het komt
altijd bovendrijven. Geen
paniek dus als het uit je handen
glipt. Dankzij de oranje accenten vind je het in de golven snel
terug. Touw doorsnijden is geen
probleem voor deze Morakniv
dankzij het scherp gekartelde
lemmet van roestvrijstaal. Het
blad is 9,5 centimeter lang
en dus groot genoeg voor de
meeste outdoorklussen. Om
ongelukken te voorkomen is de
punt afgerond.

Met een gewicht van slechts 80
gram is het drijvend mes ook
prima te gebruiken als smeeren broodmes tijdens trektochten. Je draagt het mes makkelijk
bij je in het meegeleverde
foedraal van hardkunststof met
riemclip.
Kijk voor meer informatie op:
www.moraofsweden.nl.
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Teruggaven eigen bijdrage
zorgverzekeringswet voor
kottereigenaren
Eigenaren van een visserijkotter
in een eenmanszaak kunnen de
inkomensafhankelijke bijdrage
zorgverzekeringswet (ZVW)
terug krijgen van de Belastingdienst over afgelopen jaren.
Flynth adviseurs en accountants heeft dit samen met Hein
Koning, administratie en belastingadvies bereikt.
‘Dit succes betreft de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW). Na de
eerder behaalde successen voor
de directeur grootaandeelhouder
en de eigenaar van de vennootschap onder firma, is dit een mooi
sluitstuk met betrekking tot de
ZVW’, vertelt Gerco van der Spek,
fiscalist bij Flynth. ‘Bij het eerder
behaalde succes inzake de ZVW
voor de kottereigenaar via een
vennootschap onder firma, heeft
de Belastingdienst later op civiel
juridische gronden toepassing van
het nihil tarief voor de eigenaar van
een eenmanszaak niet toegestaan.
Administratie- Belastingadvieskantoor Hein Koning in Volendam heeft
daarover een procedure gevoerd
voor de rechtbank.’
Hein Koning vertelt: ‘In het belang
van onze visserijklanten hebben wij met inzet van de op ons
kantoor aanwezige civiel juridische
expertise, voor eigen rekening en
risico, deze tijdrovende bezwaar
en beroepsprocedure gevoerd.
Gebruikmakend van de reeds door
Gerco gelegde solide basis. In
geschil was of de eigenaar van een
eenmanszaak, die tevens deelvis-

ser is, ook een beroep kan doen op
het nihil tarief voor de ZVW. De
inspecteur nam het standpunt in dat
dit op civiele gronden niet mogelijk
was. Wij hebben op andere gronden beargumenteerd dat ook deze
deelvissers onder het nihil tarief van
de ZVW vallen. De rechtbank heeft
ons hierin gelijk gegeven.’
AANZIENLIJK BEDRAG
De te verwachten teruggaaf kan
oplopen tot een aanzienlijk bedrag
per persoon. Uiteraard is de daadwerkelijke besparing afhankelijk
van de persoonlijke situatie. Het
maximaal af te dragen bedrag aan
ZVW bedroeg in de afgelopen jaren
gemiddeld tussen de € 2.500 en €
3.000 per jaar. Afhankelijk van de
behaalde winst. Bij lagere winsten
was de afdracht ZVW ook lager. Bij
een verlies is de ZVW niet afgedragen. In het meest gunstigste
geval kan de teruggave oplopen tot
maximaal € 27.000.

|

Grootse opzet
jubileumeditie VIP 2019
In Expo Houten vindt op
maandag 1 en dinsdag 2 april
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.
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 inspira-

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

maken met de nieuwste trends en
ontwikkelingen voor de ambulante handel. De basishal (hal 1)
is, met een breed aanbod, primair
gericht op de slagerij. Echter door
de toenemende trend ‘blurring’

binnen een versbedrijf. Zowel
voor ondernemers, medewerkers
als studenten zullen er diverse
workshops beschikbaar zijn.

zijn er voldoende haakjes voor alle
versspecialisten om inspiratie op
te doen. 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.

Van der Spek: ‘Samen hebben we
bereikt dat met deze uitspraak in
de praktijk alle deelvissers, in welke
hoedanigheid dan ook, onder het
nihil tarief vallen voor de ZVW.
Desondanks zijn er in de praktijk
nog steeds vissermannen die deze
aanslag betalen. We adviseren hen
om contact op te nemen met ons
of met hun eigen adviseur. Want
ondanks dit behaalde resultaat zal
de Belastingdienst niet zelf met een
correctie van de aanslagen ZVW
komen. De visserman – eigenaar
dient daarvoor zelf een verzoek in
te dienen.’

Weforsea wil maritieme
sector ontzorgen
Weforsea betekent ‘Wij voor de
Zee’, maar als je het in het Engels
als één woord uitspreekt betekent het ‘Wij voorzien’. Weforsea
BV is een crowdfundingplatform,
dat in 2013 door Louwe Post
is opgericht voor de maritieme
sector.
Het bedrijf verbindt ondernemers
die (bedrijfs)kapitaal nodig hebben. De kring van investeerders
is inmiddels gegroeid naar ruim
vierhonderd en er zijn in de laatste
jaren twaalf schepen via het platform gefinancierd en in de vaart
gebracht.
Weforsea onderscheidt zich in de
markt van crowdfunding, doordat het binnen Europa het eerste
platform was dat onderpand kon
vestigen op de schepen (namens
de groep van investeerders) en zo
meer zekerheid kon bieden richting
de investeerders gecombineerd
met een aantrekkelijk rendement
(rente). Het platform richt zich als
nicheplayer alleen op de maritieme
sector. Dit doet de onderneming
omdat ze specifieke kennis van deze
sector heeft en jarenlange ervaring
en omdat ze aan deze sector haar
hart heeft verpand.
EÉN GEZAMENLIJK BELANG
Meer dan ooit tevoren is samenwerking binnen de visserijsector
noodzakelijk, aldus Louwe Post.
‘In de huidige situatie is er sprake

van veel verdeeldheid binnen de
sector. De vishandel, de visverwerking en de zeevisserijbedrijven zijn
ieder voor zich druk met hun eigen
exploitatie en vaak is het een gegeven dat wanneer het (economisch)
goed gaat met de vissers, het met de
handel en verwerking juist minder
goed gaat. Door het creëren van
een gezamenlijk belang zal er meer
rust en stabiliteit komen binnen de
gehele keten.
Het plan van Weforsea Shipping is
kort samen te vatten: Vissers (en/
of visserijbedrijven) participeren
samen met vishandels- en verwerkingsbedrijven in (nieuwe) vissersschepen door deelname in Weforsea
Shipping. Dit bedrijf zorgt voor
totale ‘ontzorging’ van de deelnemende partijen waardoor die de
focus kunnen leggen en houden
op datgene waar ze goed in zijn
(namelijk ‘vissen’ en ‘handelen’).
Door deze keuze voor een nieuwe
organisatorische, financiële en
bedrijfseconomische opzet wordt
een gezamenlijk belang gecreëerd
op diverse onderdelen, zowel gezien
vanuit het oogpunt van de vissers
vanuit het oogpunt van de vishandel- en verwerking. De visser kan
zich concentreren op datgene waar
hij goed in is, namelijk vissen. Hij
blijft dan ook zelfstandig beslissingen nemen over keuze visgronden,
wanneer aanlanden et cetera.

tie en kennis. Er worden tijdens
VIP 2019 workshops georganiseerd, demonstraties gegeven en
ook thema’s als duurzaamheid,
verkoopvaardigheid en toekomstbestendigheid van verswinkels
worden belicht.
KENNISPROGRAMMA
Veel versspecialisten kampen met
vergelijkbare problemen zoals;
personeel, onderscheidend vermogen, vernieuwen, ondernemen.

Voor VIP 2019 zullen alle hallen
gebruikt worden in Expo Houten.
De bekende onderdelen zoals;
het BBQ-plein, 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

DEELNEMEN ALS
EXPOSANT?
Bedient u met uw bedrijf versspeciaalzaken of marktkooplieden in
de foodbranche? Dan is het Vers
Inspiratie Platform (VIP) 2019 een
prachtige kans om uw bestaande
en potentiële nieuwe relaties te
ontmoeten.

Meer informatie voor exposanten
is te vinden via de link
www.versplatform.com/deelname.
Of neem contact op met Karel
van den Heuvel (projectleider
van het VIP 2019) via:
vip@versplatform.com.
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Visie ‘Ruimte voor visserij in een
Noordzee vol windmolens’
Tien visserijorganisaties hebben
hun gezamenlijke visie overhandigd aan leden van de Tweede
Kamer en het Europarlement.
De organisaties schrijven in hun
visie ‘Ruimte voor visserij in een
Noordzee vol windmolens’ over
de toekomst van de visserijsector
in relatie tot de plannen voor
Wind op Zee.
Peter van Dalen (CU-SGP), Arne
Weverling (VVD), Roelof Bisschop
(SGP), Remco Dijkstra (VVD) en
Jaco Geurts (CDA) namen het
visiedocument in ontvangst uit
handen van Maarten Drijver tijdens
de Visserijpoort. De kern van de
boodschap is dat de visserij een
transitie zal moeten doormaken
om te komen tot een vloot die naar
aard en omvang past bij de nieuw
ontstane situatie op de Noordzee.
De kosten hiervoor dienen gedragen te worden door een maatschappelijk fonds. Met oog op de
enorme windmolenplannen hebben
tien visserijorganisaties de handen
ineengeslagen, met als primaire
vraag: hoe houden we duurzame
voedselproductie in stand, ondanks
de razendsnelle opkomst van Wind
op Zee? In deze visie wordt gekeken naar een transitie van zowel
de vloot als de faciliteiten op land
en daar zijn kosten aan verbonden.

Deze kosten moeten onderdeel
zijn van de energietransitie, van de
maatschappelijke wens om duurzame energie op zee te produceren
in plaats van op land.
KENNIS ONTBREEKT
Op één vlak zijn alle betrokkenen
het met elkaar eens: Er ontbreekt
veel kennis. Er wordt niet gewerkt
op basis van onderzoek naar de
effecten van windparken, en dat
baart zowel de visserij als natuurorganisaties zorgen. 'Er is een roep
om gezamenlijke kennisontwikkeling maar er wordt niet de tijd genomen om daar eerst aan te werken.
De ontwikkeling van de parken
gaan zo snel, dat er daardoor geen
tijd is voor adequate besluitvorming.', aldus Pim Visser, directeur
van VisNed.
Het Nederlandse streven is om op
de Noordzee windenergie uit te
breiden van 4,5 gigawatt in 2023 tot
60 gigawatt in 2050. Een gigantische oppervlakte van de Noordzee
staat dan vol met windparken. Deze
windparken worden nodig geacht
in het kader van de energietransitie
en zijn belangrijk met oog op de
internationale doelstellingen voor
duurzame energie waar Nederland zich aan committeerde. De
windparken kunnen, qua ruimte,

Financiële gevolgen voor
pulsverbod zijn enorm
Een mogelijk verbod op het pulstuig zal, vergeleken met het jaar 2016,
een daling van de totale arbeidsopbrengst van 8,7 miljoen euro inhouden. Dat concludeerde Wageningen Economic Research nadat zij in
opdracht van het Bestuurlijk Platform Visserij onderzoek deden naar de
sociaal-economische gevolgen van een volledig verbod op pulsvisserij.
Het nettoresultaat van de pulsvloot
bedroeg in 2016 38% van de Nederlandse vloot en 60 procent van de
Nederlandse platvisvloot. Daarbij

leverde het pulstuig in 2016 zo’n
540 tot 600 fte aan werkgelegenheid
op. ‘Een volledig verbod van het
pulstuig is niet alleen een teloor-

niet op land worden gerealiseerd,
overigens is dat maatschappelijk
gezien ook onwenselijk – maar ook
op de Noordzee hebben gebruikers
veel hinder van de windparken
die gebouwd en gepland zijn. Voor
vissers zijn dit gebieden die onbevisbaar worden, er moet worden
omgevaren en er zijn zorgen over
effecten op milieu en klimaat.
ENORME GEVOLGEN
Zoals visserman Dirk Kraak (actiegroep EMK) aangaf: ‘We weten
nu wat voor enorme gevolgen de
aanleg van de Afsluitdijk heeft
gehad op het hele systeem, maar
met Wind op Zee wordt doorgezet
en straks komen we erachter dat
al die windparken onomkeerbare
effecten hebben op het milieu, de
diersoorten en het klimaat. We
moeten voorzichtig omgaan met
onze Noordzee.’
De visie geeft antwoord op de
vraag zoals deze in het OFL-proces
gesteld is, namelijk wat wil de
visserij? Het antwoord hierop is
helder en duidelijk, volgens Visser:
‘De visserij wil meewerken aan een
Noordzee-akkoord en snapt dat zij
daarvoor zal moeten veranderen.
Deze transitie is echter niet gratis
en we willen wél duurzaam blijven
vissen.’

gang van de innovatieve Nederlandse visserij, het is een doodsteek
voor de algehele visserijsector.
Complete gezinnen leven van deze
innovatie’, vertelt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse
Vissersbond.
VAN HET PULSTUIG
NAAR DE BOOMKOR
Het pulstuig biedt wetenschappelijk bewezen veel voordelen. Zo
vermindert het de bijvangst met
50 procent, geeft het lichtere tuig
minder bodemberoering en levert
het pulstuig een flinke brandstofbesparing op. Als pulsvissers terugschakelen naar de boomkor, dan
verwacht Wageningen Economic
Research dat zij 78% meer brandstof en CO2-uitstoot hebben, zullen
de scholvangsten met 69 procent
toenemen en de tongvangsten met
12 procent dalen.

Bij hun onderzoek vermeld het
Wageningen Economic Research
ook dat door de negatieve resultaten de continuïteit van de bedrijven
in het geding kan komen. Het zal
Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen
moeilijker worden om gekwalificeerde bemanning aan te trek[t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl
ken en door de afname van het
financiële resultaat zal er minder of
n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief ingeen
Roestvaststaal
ruimte zijn voor vervanging
of vernieuwing. ‘Als Nederlandse
visserijsector zijn wij één van de
koplopers wat betreft innovatie.
Innoveren betekent risico’s nemen.
Maar het kan niet zo zijn dat de
sector compleet gestraft wordt,
omdat buurlanden de wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de
wind slaan. Daar moet het Kabinet
voor ons klaarstaan om ons te
steunen en te zorgen dat de visserijsector niet in de goot belandt’, zegt
Henk Vermeulen
Nooitgedagt.
Van Slingelandtplein 5
1051 DD Amsterdam

Henk Vermeulen
Van Slingelandtplein 5
1051 DD Amsterdam

+31 20 624 60 02
info@zoetelief.nl
www.zoetelief.nl
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Groene
energie
Wanneer je denkt dat we met het
Kabinet op de goede weg zijn om
de klimaatdoelstellingen in 2030
haalbaar te maken dan verwacht je
in eerste instantie een wijs besluit.
Iedereen voelt wel enige urgentie
dat er iets moet gebeuren. De CO2
uitstoot zal omlaag moeten. Totdat
er een grote groep professoren is die
eigenlijk beweren dat er niets van
terecht zal komen. Dat we andere
wegen moeten bewandelen en dat
het Kabinet de verkeerde afslag
kiest. Twijfel slaat toe? Waarom
we het klimaat niet kunnen redden met een paar windmolens en
zonnepanelen? Ik heb me daarom
verdiept in het werk van Maarten
van Andel. Hij is even bezorgd over
het klimaat als over de maatregelen
die het klimaat moeten redden.
DE GROENE ILLUSIE
Op dit moment is het grootste
energieverbruik wereldwijd nog
steeds afkomstig van aardgas, olie
en steenkool. Dat betekent veel uitstoot van CO2 en daardoor opwarming van de aarde. De onzekerheid
daarover neemt toe omdat het niet
de enige opwarmer is van de aarde.
Serieus is dus de vraag te stellen:
Straks hebben we de CO2 uitstoot
teruggedrongen, door bijvoorbeeld
veel windmolens op de Noordzee,
maar hebben we de andere nadelige factoren misschien verwaarloosd? CO2 is een broeikasgas. Het
bindt de zonnewarmte en wanneer
we op aarde meer CO2 uitstoten
dan dat de groene planten via
fotosynthese kunnen absorberen
betekent dat opwarming en meer
zomerklimaat. Een onbalans in de
natuur maar dat doen methaan,
stikstofoxides, ozon en waterdamp
ook. Niets doen is geen optie, maar
aan de juiste knoppen draaien wel.
Daar praten we op aarde al over
sinds de Club van Rome (1968).
Onder andere de Terschellingse
wetenschapper Wouter van Dieren
zat daar in. Het beroemde boek
‘Grenzen aan de groei’ werd toen
geboren en de milieubewegingen
ook.
WINDMOLENS OP DE
NOORDZEE
Dat we daar als visserij erg veel last
van gaan krijgen staat vast. Voor
de gehele scheepvaart zal dat het
geval zijn. We weten nu wat het
betekent wanneer een 400 meter
lang, 60 meter breed en 16 meter
diepstekend containerschip iets
overkomt wat niet in het reisschema was opgenomen. De vergelijking met het gebruik van olie, gas
en steenkool is een schril contrast
met de energie van windmolens.
Je hebt er zo verschrikkelijk veel
oppervlakte voor nodig dat het
daarom nauwelijks zal bijdragen
aan de echte energietransitie. De
ongeëvenaarde hoge energiedichtheid van olie, gas en steenkool
maakt dat we er aan verslaafd zijn
geworden. Het is gemakkelijk toegankelijk en zo ontzettend moeilijk
te vervangen. Waarom dan geen
extra stimulans om er heel zuinig
mee te zijn? We kunnen toch werkelijk overal besparen waar we het
gebruiken?
PULSVISSERIJ
Zie hier de grote controverse die er
ontstaat. Als kottervisserij kom je

met een zogenaamde pulsvisserij
die er voor zorgt dat je een forse
brandstofbesparing realiseert. Je
denkt daarmee een forse reductie
op de uitstoot van CO2 te bewerkstelligen. Dan komt het Europees
Parlement met een stemming om
dat geslaagde experiment nu terug
te draaien, terwijl we tegelijkertijd
moeten praten over een akkoord
op de Noordzee om het daar vol te
bouwen met windmolens. Je bezuinigt olie door een lager verbruik in
de visserij. Dat is olie met een hoge
energiedichtheid. Dat betekent dat
het verbod op de pulsvisserij alleen
maar met zich meebrengt dat er nog
veel meer windmolens gebouwd
moeten worden op de Noordzee.
Windmolens die, vergeleken met
de energie uit olie, verschrikkelijk
veel oppervlakte nodig hebben. Ze
worden ook steeds hoger en groter
en daardoor komen ze nog verder
uit elkaar te staan omdat ze elkaars
wind afvangen. Windmolens hebben een lage oppervlakte energiedichtheid.
Verder worden windmolens vaak
aangeduid met de energie die ze
zouden kunnen leveren (wanneer
ze constant draaien). Het is beter
en eerlijker te vergelijken wanneer
men de gemiddelde jaarlijkse energielevering noteert.
WINDMOLENS EN EEN
AKKOORD OP DE NOORDZEE
Dit is geen betoog om helemaal te
stoppen met de aanleg van windmolenparken. Nederland moet
ook op de hoogte blijven met kennis over deze industrie. De belangrijkste beperking van windenergie
zit echter in de enorme hoeveelheid ruimte die ervoor nodig is.
Voor de Noordzee is dat ruimte
die de vissers met hun systeem van
werken ook nodig hebben. Bij een
verbod op de pulsvisserij, al zou het
zelfs een gedeeltelijk verbod zijn,
zou de oppervlakte en ruimte voor
vissers nog veel meer nodig zijn. Ze
moeten dan weer terug naar hun
conventionele manier van vissen
met boomkor en wekkerkettingen.
Dat denken geeft‘kortsluiting’in de
hoofden van de kottervissers. Zou
het daarom vreemd zijn dat een
visie‘Windmolens op de Noordzee’
betekent dat men eerst samen met
‘windmolenpark-architecten’ naar
Brussel gaat? Dat ze coöperatief
naar Brussel gaan met de boodschap: ‘Wij kunnen en mogen op
de Noordzee niet nog meer windmolens plaatsen, wanneer Brussel geen permanente vergunning
geeft voor de huidige pulsvisserij.’
Johan K. Nooitgedagt,
Voorzitter Nederlandse Vissersbond
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Leugens en emoties hebben het
gewonnen van de wetenschap.
De nek van de pulsvisserij werd
aan het eind van de avond in het
Franse Straatsburg omgedraaid
door de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Zij lieten zich
misleiden door leugenachtige en
emotionele campagnes van de
Franse milieuorganisatie Bloom.
De Nederlandse pulsvissers reageren furieus op de uitslag: ‘Wat
is Europese beleidsvorming op
deze manier nog waard?’
Uit het Triloog is een compromis
gekomen waarin 42 ontheffingshouders mogen blijven vissen met
het pulstuig tot 2021. De andere 42
ontheffingen worden in 2019 opgeheven. Zes pulsvissers mogen na
2021 op basis van onderzoek door
blijven pulsen. Het besluit uit het
Triloog moet nog door het voltallige
Europees Parlement en de Europese
Raad worden goedgekeurd.
TIEN JAAR TERUG IN DE TIJD
‘Een verbod op de pulsvisserij gaat
alle verstand te boven’, vinden de
kotterorganisaties EMK, VisNed
en de Nederlandse Vissersbond.
De visserijsector wordt dankzij het
verbod op het pulstuig meer dan
tien jaar terug in de tijd geworpen.
‘Het pulstuig heeft alles wat maatschappelijke organisaties willen:
minder bijvangst, minder brandstof
en minder bodemberoering. Hoewel
diezelfde doelen nog steeds hoog
op de agenda staan bij natuurorganisaties en de maatschappij, moeten
we stoppen met de pulsvisserij. Dat
is hetzelfde als alle zonnepanelen
van het dak halen en weer teruggaan naar de kolenkachel’, uiten de
kotterorganisaties.
Onafhankelijke wetenschappelijke
onderzoeken tonen aan dat de
pulsvisserij voor veel actuele vraagstukken oplossingen biedt, maar
zijn door zowel milieuorganisatie
Bloom als Europese politici volledig genegeerd. ‘Wetenschappelijk
bewezen besparen we 46 procent

brandstof, we vissen selectiever en
door het lichtere tuig vindt er minder bodemberoering plaats. En toch
krijgt een emotionele lobby het bij
de Europese politiek voor elkaar om
de stekker uit de innovatie te trekken, dat is onbegrijpelijk’, vinden de
kotterorganisaties. Ook zijn de kotterorganisaties veelvuldig over de
pulsvisserij in gesprek gegaan met
buitenlandse visserijorganisaties, in
tegenstelling tot wat zogenaamde
lobby-experts deze dagen in de
media beweren. ‘De lobby heeft niet
gefaald, het Europees besluitvormingssysteem heeft gefaald’, aldus
de kotterorganisaties.
PREMIER RUTTE
In een laatste poging de pulsvisserij
te redden, schreven kotterorganisaties vorige week een brandbrief
aan minister-president Rutte. Hierin
riepen de vissers de Nederlandse
premier op om het gesprek met zijn
Franse collega president Macron en
Commissievoorzitter Juncker aan
te gaan. Om de brief kracht bij te
zetten togen meer dan 250 pulsvissers en betrokkenen dinsdag naar
de Tweede Kamer om tijdens het
wekelijkse vragenuur bij ministerpresident Rutte aandacht te vragen
voor het dreigende verbod op de
innovatieve pulsvisserij. Een reactie
op de brandbrief bleef uit en ook in
de Tweede Kamer was de premier
tot grote teleurstelling van de
Nederlandse vissersvloot afwezig.
OVERGANGSPERIODE
Minister Schouten van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit heeft
tijdens de Biddag op Urk aangegeven naast de vissers te blijven staan
en samen te willen strijden voor
een toekomst voor de Nederlandse
visserij. Minister Schouten zal haar
best doen voor een overgangsperiode voor de pulsvissers en wil
innovatiegeld beschikbaar stellen.
‘De overgangsperiode is slechts
een doekje tegen het bloeden. De
financiële schade in de hele sector
kan oplopen tot 200 miljoen euro.
Daarnaast moeten we nog niet
denken aan innoveren, als onze
beste innovatie ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek, op
basis van emotionele klanken in de
prullenbak verdwijnt’, aldus de kotterorganisaties.
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Seafood Connection neemt diepvries
activiteiten van Anova Seafood over
in Nederland, die gespecialiseerd
is in de productie van platvis uit
de Noordzee, zoals schol, tong en
kreeft.

Seafood Connection heeft
per 1 januari de
verwerking en
verkoop bevroren
visproducten van Anova Seafood overgenomen.
‘We zien veel potentieel door de
productportfolio van Anova toe
te voegen aan onze huidige activiteiten. Dit zal al onze positie in
sourcing, verwerking en verkoop
van visproducten versterken’,
aldus Jan Kaptijn (CEO Seafood
Connection).
Seafood Connection is een toonaangevende leverancier van diepgevroren visproducten. Elk jaar wordt
meer dan 70.000 ton diepgevroren

visproducten via het netwerk
aan retail-, foodservice-,
groothandels- en
industriele klanten
verhandeld.
Sinds 2013
maakt het bedrijf
deel uit van de
Japanse multinational Maruha
Nichiro, één van ‘s werelds grootste
visbedrijven. In 2019 heeft Seafood
Connection als doel om een omzet
van ruim € 300 miljoen te behalen.

BREED ASSORTIMENT
UITBREIDEN
Sinds 1995 is de missie van Seafood
Connection om veilige, gezonde en
verantwoorde diepgevroren visproducten op de markt te brengen. Via
het moederbedrijf Maruha Nichiro
is er toegang tot een uitgebreid
netwerk van verantwoorde visbestanden. Vorig jaar is het assortiment uitgebreid met hoogwaardige
supergevroren Tonijn en Japanse
Coquilles. Door de overname ven
Anova Seafood kan Seafood Connection een nóg breder assortiment
aanbieden. Nieuwe producten zijn
onder meer duurzaam gevangen
Nijlbaars en duurzame wild gevangen Geelvintonijn en witte Albacore
Tonijn (MSC-gecertificeerd).

De onderneming heeft een assortiment van meer dan dertig verschillende vissoorten, schaaldieren en
weekdieren. Het bedrijf heeft een
flexibele moderne productiefaciliteit

Gelijk speelveld in EU
voor visserij op paling
De Europese Commissie heeft
besloten dat de beperking van
de visserij op paling vanaf dit
jaar voor alle landen in Europa
gelijk is. In Nederland werd
al in 2007 besloten gedurende
drie maanden in het najaar niet
meer beroepsmatig op paling te
vissen. De landen in de Baltic
deden dat vanaf dit jaar ook.
Met dit besluit volgend nu
dus ook alle andere Europese
staten.
Met de aanvullende Europese
maatregel, wordt de sport- en
beroepsvisserij in Europa op
hetzelfde niveau gebracht. Paling
is een vis die in heel Europa
voorkomt, en bescherming
ervan moet dus ook op Europees
niveau plaatsvinden. Daarmee
kan beter worden berekend of
de beschermingsmaatregelen
ook effect hebben. Alex Koelewijn van Stichting DUPAN zegt
hierover: ‘De palingstand verdient
een goed beschermingsniveau.
Je moet afspraken met elkaar

maken over de hoeveelheid die
je verantwoord kunt benutten.
Onbeperkte visserij kan op geen
enkele vissoort, dus ook niet op
paling. Nu de visserij voldoende
is teruggebracht, wordt het tijd
dat Europa ook de regelgeving
rond waterbeheer aanscherpt. Het
Europese leefgebied voor paling
moet beter worden gemanaged.
Er zijn teveel dijken, dammen,
sluizen en waterkrachtcentrales
die niet of nauwelijks te passeren zijn voor palingen op hun
trektocht.’
Volgens Stichting DUPAN biedt
de Europese Aalverordening,
zoals deze sinds 2009 van kracht
is, voldoende bescherming voor
paling. Veel van de afspraken in
dat plan, zoals een goede controle
op de visserij en aanpassing van
de waterwerken om de leefgebieden beter bereikbaar te maken,
worden echter in veel landen
onvoldoende nageleefd. Met een
goede traceerbaarheid en goed
waterbeheer kunnen nog grote
stappen vooruit worden gemaakt.

Hollandse Nieuwe 2019 veiling
eerste vaatje op 11 juni
De start van het nieuwe seizoen
van de ‘Hollandse Nieuwe’ vindt
dit jaar plaats op woensdag 12
juni. Vanaf deze dag zal de Hollandse Nieuwe, vangst 2019, weer
overal verkrijgbaar zijn. Daags
ervoor, op dinsdag 11 juni, organiseert het Nederlands Visbureau
de traditionele veiling van het
eerste vaatje haring, waarmee het
seizoen officieel wordt ingeluid.
De opbrengst van de veiling
van het eerste vaatje Hollandse
Nieuwe gaat dit keer naar Villa
Pardoes.
Ieder jaar organiseert het Nederlands Visbureau in Scheveningen de
veiling van het eerste vaatje en gaat
de opbrengst naar een goed doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar
Villa Pardoes. Villa Pardoes is een
vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor

gezinnen met een ernstig, mogelijk
levensbedreigend ziek kind tussen
de vier en twaalf jaar.
‘Wij zien graag dat de opbrengst
van de jaarlijkse veiling voor een
tastbaar Hollands doel wordt
bestemd’, aldus Agnes Leewis,
directeur van het Nederlands Visbureau. ‘Natuurlijk hopen we ook dit

keer weer op een mooie opbrengst
om zo veel mogelijk gezinnen een
geweldige vakantieweek te kunnen
bieden. Met ambassadeurs als Beau
van Erven Dorens in de rol van veilingmeester en Mariska van Kolck
die de presentatie op zich neemt,
heb ik veel vertrouwen in een ‘vet’
evenement met een ‘vet’ resultaat.
VILLA PARDOES
laf Jungerius van Villa Pardoes: ‘We
bieden zeer zieke kinderen én hun
gezin geheel gratis een onvergetelijke vakantie. Wekelijks verwelkomen
we 12 gezinnen en het is fantastisch
om te zien hoe de kinderen al heel
snel beste maatjes worden. Eén van
onze huisjes draagt de naam ‘Zeeschat’, wat ik wel toepasselijk vind
voor de Hollandse Nieuwe, welke
we toch allemaal als dé Hollandse
schat van alle vissoorten beschouwen. We hopen dat de bieders bij
deze veiling gul bieden, zodat huisje
Zeeschat het komend jaar wordt
geadopteerd door dit geweldige
haringevenement.’
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Een ‘wonderharing’, prent in 1598 te Amsterdam gedrukt door Cornelis Claeszoon. B
Deze haring was op 26 november 1597 gevangen, 3 mijlen buiten ‘Dr

Behalve enige letters en tekens zien we nu ook twee vechtende ridders en twee roeden.
ronten’ (Trondheim, Noorwegen). Afbeelding: Museum Vlaardingen.
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Zakelijk handelen
In fiscale zin is zakelijk handelen
één van de belangrijkste principes
bij transacties met de eigen onderneming of transacties binnen de
onderneming. Vaak wordt dit
onderschat, met vervelende fiscale
gevolgen.

Kelderbrand bij
Museum Vlaardingen
In de technische installatie in de
kelder van Museum Vlaardingen
is op donderdag 17 januari om
8.15 uur brand uitgebroken. De
brandweer was snel ter plaatse
en kreeg de brand goed onder
controle.
De brand is beperkt gebleven tot
de kelder. Om de rook naar buiten
te laten, heeft de brandweer enkele
ramen ingeslagen. De omvang
van de schade in de rest van het
museum is nog niet bekend, er is in
ieder geval rookschade geconstateerd. De invloed van de brand op
de collectie van het museum wordt
momenteel nader onderzocht.
Direct na het blussen van de brand
is specialist Art Salvage BV gestart
met het reinigen van de kunstcollectie van Museum Vlaardingen.
Ook de tijdelijke tentoonstelling
Topstukken van Jan Anderson is
gereinigd. Gelukkig is de collectie
niet beschadigd geraakt.

Daarna is in samenwerking met
Belfor Brandschadesanering gestart
met het reinigen van de kunstdepots en de overige ruimtes in het
museum. Omdat de brand zo snel
onder controle was, is het alleen

nodig om het voorste gedeelte van
het museum aan de Westhavenkade
schoon te maken.
FLINKE KLUS
Vooral het in werking stellen van
de technische installaties en de
reiniging van de luchtbehandelingskanalen wordt nog een flinke
klus. Voordat de klimaatinstallatie weer in werking gesteld kan
worden, moeten alle kanalen
grondig schoongemaakt worden.
Dit duurt vermoedelijk een week.
Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen is ondertussen druk bezig
om de technische installatie van
het museum, waar de brand in de
kelder ontstond, weer aan het werk
te krijgen. Het museum wordt dag
en nacht bewaakt door een beveiligingsbedrijf.
‘Natuurlijk zijn we geschrokken’,
aldus museumdirecteur Léanne
Selles. ‘Maar gelukkig valt de schade
erg mee. Het is enorm fijn om te
merken dat iedereen zo betrokken
is en met ons meeleeft. De vrijwilligers die bij het museum werkzaam
zijn, stonden direct klaar om te
helpen.’ Inmiddels is het museum
weer geopend.
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Winkelunit gelegen aan
parkeerterrein midden in
Zwanenburg. Hier zijn o.a.
gevestigd de Action, Zeeman,
Agf speciaalzaak, broodbakker verkooppunt e.d.
Er is op deze locatie zeker en
vast plek en klandizie voor
visspeciaalzaak.
Huidige huur bedraagt ca.
€ 1.450,-- per maand overname som inventaris zal in overleg nader worden bepaald.
Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Perfect ingerichte en
onderhouden visspeciaalzaak,
gelegen op mooie locatie te
Aalsmeer. diversen sterke
medewinkeliers zijn in de
directe nabijheid gevestigd.
De winkel is van diversen
kanten zichtbaar en biedt nog
volop mogelijkheden.
Nieuwsgierig? Bel gerust
onderstaand telefoonnummer
en vraag de projectinformatie op.

Visspeciaalzaak gelegen op
SUPER locatie in overdekt winkelcentrum in het
Rijnmond gebied. Inventaris
verkeert in perfecte staat van
onderhoud en dateert van
medio 2017. In deze onderneming wordt een zeer goed
rendement behaalt.
Winkel ligt tegenover in/
uitgang AH. Naast warme
bakker en een keurslager.
Nieuwsgierig? Bel gerust
onderstaand telefoonnummer
en vraag de projectinformatie op.

Perfect ingerichte visspeciaalzaak te Brabant in de
regio Eindhoven/ Den Bosch.
Het overgrote deel van de
inventaris dateert van medio
2016 en verkeert in goede
staat van onderhoud. Deze
winkel is te koop ivm. veranderde ambitie eigenaar. Hier
zijn zeker nog omzet stijgende
mogelijkheden aanwezig.
Nieuwsgierig? Bel gerust
onderstaand telefoonnummer
en vraag de projectinformatie op.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land.
Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur
Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61
eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

NEDERLAND
Veel ondernemers hebben hun
onderneming gestructureerd via
een BV structuur. Vaak is er dan
sprake van een Beheer of Holding
BV. Deze Holding is dan weer
eigenaar van één of meer werkmaatschappijen (ook BV’s). Tussen
deze BV’s vinden diverse transacties plaats. Denk bijvoorbeeld aan
verstrekte financieringen door de
Holding aan de werkmaatschappij,
het werken met een managementovereenkomst, het leveren van
goederen tussen werkmaatschappijen, etc..
De wet vennootschapsbelasting
schrijft voor dat deze gelieerde
transacties op dezelfde voorwaarden plaatsvinden alsof deze transacties waren aangegaan met een
willekeurige derde. Hiermee wordt
voorkomen dat winsten verplaatst
worden binnen de structuur.
Mogelijk om gebruik te maken van
het tariefopstapje in de tarieven.
Het wettelijke voorschrift is dat de
zakelijkheid van de transactie uit
de administratie moet blijken. De
wijze van vastlegging en de inhoud
van de informatie is vormvrij. Als
de zakelijkheid maar aangetoond
kan worden. Wordt niet voldaan
aan deze onderbouwing, dan volgt
er omkering van bewijslast.
Dit zakelijk handelen noemen we
in vakjargon: Transfer Pricing.
WERELD
Tot 2016 kende de wet“slechts”een
algemeen artikel inzake de Transfer
Pricing. Nederland heeft het advies
van de OESO opgevolgd om nieuwe Transfer Pricing wetgeving te
implementeren. Per 1 januari is een
compleet nieuw hoofdstuk aan de
wet vennootschapsbelasting toegevoegd. Hierin zijn de aanvullende documentatieverplichtingen
inzake de verrekenprijzen geregeld.
De zwaarte van deze verplichtingen hangt af van de grootte van
het bedrijf. Hoe groter het bedrijf,
hoe groter de verplichtingen. Bij
de beoordeling van deze nieuwe
wetgeving wordt uitgegaan van de
wereldwijde omzet van een groep
van bedrijven.
MEER DAN 50 MILJOEN
EURO GROEPSOMZET
Wanneer een Nederlandse vennootschap onderdeel uitmaakt
van een internationale groep met
een totale groepsomzet van meer
dan 50 miljoen euro, is de Nederlandse vennootschap verplicht een
groepsdossier en een lokaal dossier
bij de aangifte vennootschapsbelasting beschikbaar te hebben.
Nederland is een handelsnatie bij
uitstek. Ook in de visindustrie komt
het veelvuldig voor dat er sprake is
van een buitenlandse moeder of
dochter. Zodra voldaan wordt aan
het (wereldwijde) omzetcriterium,
dient de documentatie aanwezig
te zijn.
GROEPSDOSSIER
In het groepsdossiers dient informatie opgenomen te worden over
het totale concern, denk daarbij
aan een organogram, specifica-

tie van de bedrijfsactiviteiten,
beschrijving van de wijze waarop
de interne prijzen berekend worden en de allocatie van de winst.
LOKAALDOSSIER
In het lokale dossier moet alle
informatie en documentatie opgenomen worden met betrekking
tot de inter-company transacties
waarbij de Nederlandse vennootschap betrokken is.
MEER DAN 750 MILJOEN
EURO GROEPSOMZET
Hoewel de meeste ondernemers
die dit lezen onder één van de
voorgaande twee groepen vallen,
zijn er ook ondernemingen die
wereldwijd meer dan 750 miljoen euro groepsomzet maken.
Voor deze groep is vastgesteld dat
in het geval de uiteindelijke moederentiteit een Nederlandse vennootschap is, deze Nederlandse
vennootschap een landenrapport
moet indienen. Dit landenrapport
dient binnen 12 maanden na afloop
van het boekjaar aan de Belastingdienst verstrekt te worden.
Wanneer de Nederlandse vennootschap onderdeel is van een
concern, dan voldoet het landenrapport van de uiteindelijke moeder. Onder voorwaarde dat het
betreffende land wel een informatieverdrag heeft met het betreffende land.
TOEPASSELIJKHEID
In deze column vragen wij aandacht voor dit onderwerp omdat
wij in de praktijk merken dat veel
ondernemers hier onbekend mee
zijn en daardoor mogelijk onvoldoende actie hebben ondernomen
om ervoor te zorgen dat voldaan
wordt aan de relevante verplichtingen. Ook ‘kleine’ ondernemingen
van 0,-- tot 50 miljoen groepsomzet
hebben te maken met documentatieverplichtingen. Dit betreffen
de verplichtingen die altijd al van
kracht waren.
Deze regeling geeft geen keuze.
Zodra er sprake is van inter-company transacties, dient er onderbouwende documentatie aanwezig te zijn. Is deze er niet, dan
kunnen sancties volgen.
Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot forse boetes.
De eerste categorie valt onder de
‘standaard’ sanctiebepalingen. Dit
kan oplopen tot een boete van
100% van het correctiebedrag. Bij
de overige twee categorieën loopt
de boete op tot € 20.500 voor de
categorie > 50 mln omzet, en €
820.000 voor de categorie > 750
mln omzet. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid van een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar.
Door te zorgen voor een goede
documentatie kunnen deze risico’s
buiten beeld blijven. Het opzetten
en onderhouden van een groepsdossier en lokaaldossier vraagt
specifieke en specialistische kennis van het onderwerp Transfer
Pricing. U kunt daarvoor de specialisten van Flynth inschakelen.
De schrijver van dit artikel, Gerco
van der Spek, is belastingadviseur
en MfN-registermediator bij Flynth
adviseurs en accountants te Urk,
hét advieskantoor voor visserij en
aanverwante bedrijven. Wilt u meer
informatie? Bel dan met:
088 236 9400 of mail naar:
urk@ﬂynth.nl.
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Kommer de Vogel (GO23) test
‘kiwikuil’ voor selectiviteitsverbetering

MSC Zoe verloor geen 291,
maar meer dan 345 containers
Nadat MSC Zoe de laatste containers van de ramptocht – waarbij
het containerschip op 2 januari ontelbaar veel containers verloor
boven de Waddeneilanden – in Gdansk heeft afgeleverd, is er
een nieuwe telling gedaan. Niet de eerder gecommuniceerde 291
containers, maar meer dan 345 containers scharrelen ergens op de
bodem van de Noordzee.
Zoals MSC nu aangeeft blijft
het aantal containers met daarin
gevaarlijke stoffen onveranderd.
Ondertussen blijven vissers afval
uit de containers tegenkomen op
zee en in hun netten. De visserijsector heeft lijnen uitstaan bij
diverse partijen om hier oplossingen voor te vinden. Tot die tijd
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Geïnspireerd op een Nieuw-Zeelands netontwerp bedacht een
samenwerking van vissers, visserijgerelateerden en wetenschappers
in Nederland de kiwikuil: een netontwerp om de selectiviteit van
de gevangen tong te verbeteren.
‘We waren benieuwd of deze
Nieuw-Zeelandse methode de
selectiviteit en overleving kan
laten toenemen in de Nederlandse
tongvisserij’, vertelt Arie van Wijk
van Van Wijk BV. Het netontwerp
heeft zich na jaren van testen en
onderzoek in de pelagische visserij
rondom Nieuw Zeeland inmiddels
bewezen. ‘Daardoor hebben wij
hoge verwachtingen’, aldus Van
Wijk.

blijft de Nederlandse Vissersbond
leden die schade oplopen door
de MSC Zoe containers wijzen
op het schadeformulier van MSC
Zoe.
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Binnen het project Netinnovatie
Kottervisserij deel II ging een
samenwerking van Van Wijk BV,
Firma de Vogel (GO23), Coöperatie Westvoorn, Innovatiecentrum
Stellendam, Wageningen Marine
Research en de Nederlandse
Vissersbond aan de slag met
de Nederlandse variant van de
kiwikuil.
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Bien Cuit is een nieuwe onderneming in Woerden. Het bedrijf heeft
een 100 procent belang genomen in Florigo, De Kuiper en Hegro. Hiermee wordt het in één klap één van de grotere aanbieders van Horeca
Frying Equipment in Nederland, België en Engeland. Bien Cuit gaat
zich onderscheiden op kwaliteit, maatwerk en service.
Hiermee bundelt Bien Cuit
de kracht, kwaliteit, service en
betrouwbaarheid van deze drie
gerenommeerde bedrijven tot één
sterke speler. Voor de klanten zal er
in eerste instantie niets veranderen. 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. Door het bundelen van
kennis en ervaring neemt wel de
innovatieve kracht toe waardoor
de klanten nog betere oplossingen
aangeboden kunnen worden.
De nieuwe organisatie zal worden
geleid door twee ervaren mannen,
Leo Huibregtse en Ernst van Raalte.
Leo wordt Algemeen Directeur en
heeft al diverse technische, service
georiënteerde bedrijven geleid.
Ernst wordt verantwoordelijk voor
Productie en Logistiek en heeft in
die functie zijn sporen verdiend in
diverse grote technologiebedrijven.
Ad, Ries en Floor Goes van Florigo,
Co Verlaan en Hendrik Jan Kamphof van De Kuiper en Martijn van
Ramselaar en Sebastiaan Pouw van
Hegro blijven op hun post.
Bien Cuit heeft als belangrijkste
doelstelling ‘best-in-class’ te zijn dus
premium kwaliteit en flexibiliteit
in het samenstellen van de frituurinstallaties met de nadruk op een
hoog serviceniveau. In België zullen
de merken als vanouds exclusief
verdeeld blijven over de dealers. De
Meester Horeca blijft exclusief dealer van De Kuiper en Nijs exclusief
voor Florigo en Hegro.
FLORIGO
Florigo is in 1951 opgericht door
Floris Goes sr enfeitelijk de grondlegger van de frituurbakwand
zoals we die nu kennen. Florigo
staat bekend als een oerdegelijk, betrouwbaar, 'no nonsense'
topmerk. Florigo heeft een breed
en internationaal leveringsprogramma met o.a. frituurketels met
ingebouwde, automatische vet/olie
besparende filtersystemen, Au Bain
Maries, bakplaten, gaskomforen,
magnetrons, koel - en warmhoud
ruimtes voor snacks.
DE KUIPER
De Kuiper bedient al 47 jaar kleine
tot middelgrote klanten in Neder-
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VORMEN VAN DE KUIL
Een kuil van conventioneel netwerk heeft verschillende vormen
gedurende het vangstproces op
het doelsoort tong. Naarmate
de trek vordert neemt de vangst
toe en krijgt de kuil een ‘peerachtige’ vorm. Hierbij liggen de
vissen over elkaar heen tegen het
netwerk gedrukt en blokkeren
ze de mazen. Daarnaast moeten
ondermaatse vissen zich eerst
draaien voordat ze de juiste oriëntatie hebben gevonden om uit de
mazen te ontsnappen. De selectiviteit neemt daarmee af naarmate
er meer vangst in de kuil komt.

land en België. De Kuiper staat
bekend als innovatief en om een
zeer gedegen ervaring en kennis
in het vervaardigen en leveren van
frituur bakwanden in horeca en
viswinkels. Kwaliteit, maatwerk en
een goede service staan hoog in het
vaandel. Klanten van De Kuiper kiezen bijna altijd weer voor de Kuiper.
HEGRO HOLLAND
Hegro Holland bestaat al 38 jaar en
heeft met name een sterke positie
opgebouwd in België. Ook Internationaal met name in mobiele toepassingen zoals foodtrucks. Hegro
is innovatief, zo was zij in 1998 het
eerste bedrijf ter wereld met een
energiezuinige hoog rendement frituuroven. De producten van Hegro
Holland kenmerken zich vooral
door het robuust design, eigentijds
bedieningsgemak en unieke keteltechniek.

ZEILDOEK MET OPENINGEN
‘Als alternatief hiervoor is er een
kuil ontwikkeld van zeildoek
met openingen die specifiek zijn
gepositioneerd op de natuur-
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SELECTIVITEIT EN
OVERLEVING
Niet alleen zal de kiwikuil zorgen
voor een hogere selectiviteit,
ook de overleving van de vis kan
ermee verbeterd worden. ‘In het
conventionele net krijgt de vis
gedurende zijn tijd in de kuil
een continue stroom van schurend zandhoudend water over
zich heen. Dit beschadigt de vis’,
vertelt Landstra. ‘In het nieuwe
netontwerp is het einde van de
kuil gesloten, waardoor het water

DOORSTROMING
In oktober 2018 heeft de GO23
een week getest met de kiwikuil.
‘Gedurende de week bleek dat de
doorstroming in het netontwerp
niet voldeed aan mijn verwachting. Er werd een retourstroom
gecreëerd in de kuil. Deze
retourstroom vertaalde zich naar
stekers in het net voor de kuil’,
vertelt schipper Kommer de Vogel.
AANPASSINGEN
De doorstroming van het net werd
vergroot door in de kuil een tussenstuk toe te voegen, extra gaten
in het zeildoek aan te brengen en
de aanhechting naar de kuil aan
te pakken. In december 2018 zijn
de testen hervat. De aanpassingen
lijken een grote verbetering. ‘De
kwaliteit van de gevangen vis is
toegenomen’, vertelt Van Wijk. ‘Het
verlies van de commerciële tong
was nog wel te hoog, maar de
vangst van bovenmaatse schol is
nu redelijk gelijk met de conventionele kuil. Vermoedelijk weet
tong te ontsnappen door de gaten
in het zeil. Doordat zeil (nog) niet
wordt gebruikt in de Nederlandse
visserij is het zoeken naar hoe
groot de diameters moeten zijn en
welke vorm deze gaten moeten
hebben.’
VERVOLGPROJECT
Het project Netinnovatie Kottervisserij deel II loopt binnenkort af.
‘Er zijn binnen dit project mooie
resultaten behaald met de kiwikuil
en we hopen dat de kuil verder
wordt getest in een vervolgproject’, zegt projectbegeleider
Landstra.
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lijke zwemrichting van de vissen,
waardoor ondermaatse tong en
kleine schol makkelijker kunnen ontsnappen’, vertelt Florian
Landstra, projectbegeleider van de
Nederlandse Vissersbond. ‘Door
de openingen zal de waterdruk en
de stroming in de kuil verminderen. Ook achterin de kuil zal de
stroming minimaal zijn. Hierdoor
behoudt de kuil zijn gefixeerde
vorm en hebben ondermaatse
vissen meer tijd om rond te
zwemmen en te zoeken naar een
ontsnappingspunt.’

met de kuil meebeweegt wat de
kwaliteit van de vis waarschijnlijk
ten goede komt.’
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Be Our Fish Friend
Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een
unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden.
Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in
de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten.

Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan
te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe
dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets
anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers.

EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig,
dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt
voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche.

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant
kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden,
dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u
daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag
van slechts 70 euro per jaar (excl. 6% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan
8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100
‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘FISH FRIEND’ VAN FISHTREND.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

MAAK KANS OP EEN JOSTO!
Als u ‘Fish Friend’ wordt van
FishTrend ontvangt u niet alleen
8 keer per jaar deze vakkrant,
maar doet u automatisch mee aan
exclusieve verlotingen onder alle
‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten
we een Josto RVS afvalzakhouder
t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij
u in de toekomst met voorrang
betrekken bij onze nieuwe
ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar:
FishTrend
Schoolstraat 6
8603 XL Sneek
U kunt deze ook faxen naar
0515-432153 of mailen;
info@fishtrend.nl
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Cameratoezicht op
garnalenafslagen van start
De Brancheorganisatie Garnalen
(BOG) is een samenwerkingsverband tussen garnalenvissers,
garnalenafslagen en garnalenhandelaren. Middels de BOG
streeft de garnalensector naar
kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Om deze doelen te
bereiken houdt de BOG toezicht
op de wijze waarop garnalen na
aanlanding via de garnalenafslagen de markt in gaan.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het van belang dat te
kleine garnalen niet aangevoerd en
verhandeld worden. Er bestaat een
wettelijke minimummaat, maar de
garnalensector heeft gekozen voor
strengere eisen om de duurzaamheid beter te waarborgen. Hierdoor krijgen kleine garnalen meer
gelegenheid om door te groeien
naar volwassenheid, waarmee een
gezond garnalenbestand wordt
bevorderd. De BOG ziet er op toe
dat alleen garnalen die voldoen aan
de strengere duurzaamheidseisen
op de markt komen.
Statement van de handel: ‘Voor veel
afnemers is het kopen en verkopen van duurzame producten een
vereiste. De handel wordt dan ook
gevraagd deze duurzame producten
te leveren. Door het camerasysteem
kan gewaarborgd worden dat de
garnalenketen duurzame producten
levert. Dit is van uitermate belang
voor de afzet.’
ZEVEN
Vissers passen hun vistechniek zo
aan dat zij kleine garnalen zoveel
mogelijk vermijden. Omdat het
technisch niet mogelijk is alle kleine
garnalen uit de netten te houden,
gaan de garnalen na aanlanding
over zeven. De visafslagen halen
op deze wijze te kleine garnalen
uit de partijen en zorgen ervoor dat
deze niet voor directe menselijke
consumptie beschikbaar komen. De
BOG ziet toe op deze processen om
de duurzaamheid te borgen.
Statement van de visserij: ‘De garnalenvisserij steekt veel energie in

verduurzaming en is sinds een jaar
in het bezit van het certificaat voor
duurzame visserij van de Marine
Stewardship Council (MSC). Een
onderdeel van deze certificering is
het vergroten van de selectiviteit
van de garnalenvisserij door te kleine garnalen niet aan te voeren. Het
camerasysteem ziet er op toe dat er
een level-playing-field ontstaat en
waarborgt dat alle garnalen die op
de afslagen verkocht worden aan
dezelfde strenge duurzaamheidseisen voldoen.’
CAMERASYSTEEM
Inmiddels gebeurt dit middels een
innovatief systeem van cameratoezicht dat door een onafhankelijke derde partij -Control Union
Certifications- wordt beheerd. In
vervolgstappen wil de BOG samen
met Control Union werken aan
additionele functionaliteiten van het
cameratoezicht.
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 dat de hele garnalensector
zich aan dit systeem heeft geconformeerd. Het waarborgen van de
duurzaamheidsafspraken van de
BOG is hiermee een keten-breed
feit.’
TOELICHTING
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
(BOG). In april 2017 is begonnen
met stelselmatige controle van alle
garnalenpartijen die bij de verschil-

lende Nederlandse garnalenafslagen worden verwerkt. Hiervoor
is een derde partij ingehuurd die
deze controles op onafhankelijke
wijze uitvoert met controleurs ter
plekke. Naast de controles op de
handelsnormen is deze partij belast
met het uitvoeren van controles
van de afspraken die de BOG in
het kader van duurzaamheid heeft
gemaakt. Hiertoe behoren onder
andere het zeven met een constante
capaciteit en de afspraak om op
de afslagen over een mat met een
bovenwettelijke spijlwijdte van 6,8
mm te zeven. Vooral deze laatste
afspraak is van belang in het kader
van duurzaamheid. Door over een
mat met een grotere spijlwijdte van
6,8 mm te zeven wordt de toegevoegde waarde van het aanlanden
van kleine garnalen verminderd.
Hiermee worden garnalenvissers
ontmoedigd om te kleine garnalen
te vangen.
De middelen die nodig waren
voor het bekostigen van de fysieke
controles zijn door de aanvoerders
en de kopers bij elkaar gebracht.
Deze kosten zijn echter zeer hoog,
vandaar dat de BOG eind 2017
een inventarisatie is gestart naar
een kostenverlagend alternatief
zonder dat dit ten koste gaat van
de naleving van de afspraken. Deze
inventarisatie heeft begin juli geresulteerd in het uitvoeren van een
pilot waarbij een camerasysteem dat
veelvuldig in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is getest.
De testen zijn goed verlopen en het
is gebleken dat het systeem zeer
geschikt is voor het controleren en
handhaven van de afspraken van
de BOG en het waarborgen van
de Europese handelsnormen voor
garnalen. Na deze pilot is dan ook
besloten het systeem te implementeren op alle erkende Nederlandse
garnalenafslagen. De software
die het camerasysteem aanstuurt
wordt dusdanig geprogrammeerd
dat onvolkomenheden in ‘reallife’ worden opgemerkt. Hierdoor
ontstaat er een meldingssysteem
dat de BOG kan gebruiken om deze
onvolkomenheden te beoordelen,
waarna de BOG beoordeelt of het
sanctiebeleid in werking dient te
treden.

C oldstore

variant

J ungheinrich

De bewezen voordelen van de
Jungheinrich EKX 5-serie zijn
vanaf nu ook haalbaar in vrieshuisomgevingen. Speciaal voor
de inzet bij temperaturen tot
-28ºC is een cold store variant van
de robuuste, energie-efficiënte
smalle gangen truck ontworpen.
Met de introductie van de EKX
5-serie verhoogde Jungheinrich de
lat aanzienlijk. Gloednieuwe synchroonmotoren, waarbij ongeveer 93
procent van de energie wordt omgezet in daadwerkelijke prestaties, de
modernste besturingstechnieken en
een lichtgewicht constructie resulteren in de beste energie-efficiëntie
in het segment voor smalle gangen
trucks. Bovendien reduceert het
dempingssysteem Floor Pro het
zwenken en schokken van de mast
en cabine op oneffen vloeren, om
ook op dergelijke vloeren comfortabel, veilig en efficiënt te werken.
Daarbij is zelfs een verhoging van
de snelheid mogelijk tot ongeveer
30 procent. Met de komst van de
nieuwe vrieshuisvariant zijn die
voordelen nu ook haalbaar in cold
store omgevingen.

D e K oningh
M atthews

SPECIFICATIES
VRIESHUISVARIANT
Bij het ontwerp van de vrieshuisvariant heeft Jungheinrich extra zorg
en aandacht besteed aan ergonomie en comfort. Zo is de volledig
geïsoleerde cabine voorzien van een
tweetraps verwarming, een frisse
luchttoevoer met stoffilter en een
gedeeltelijk verwarmde voorruit.
De bedieningsconsole is elektrisch
verstelbaar.
De vrieshuisvariant verschilt op
enkele punten van de standaard
EKX smalle gangen truck. De EKX
5 cold store uitvoering is alleen
inzetbaar bij temperaturen tussen
-2 en -28ºC. De belastbaarheid van
de zwenkvorken is begrensd tot aan
1,3 ton en de heffing van de minimast is maximaal 1.780 mm. Vanwege de intensievere inzetomstandigheden is het belangrijk om een
onderhoud interval van 1000 uren
aan te houden. Net als de standaard
EKX voorziet de vrieshuisvariant
voor een efficiënte inzet in diverse
modules voor procesintegratie, zoals
intelligente RFID-tracking, hoogteen afstandsmeting en de logistieke
interface van Jungheinrich.

exclusieve distributeur

inkjet printers

Matthews Marking Systems is
de marktleider op het gebied
van industriële drop on demand
(DOD) inkjet printers in de
wereld. Vooral gerenommeerd om de duurzaamheid en
betrouwbaarheid van haar systemen in zware industrieën, zoals:
hout, beton, kunststof, staal en
bulk. Voor de verdere groei in
Nederland is gekozen voor De
Koningh Coding & Labeling als
exclusieve distributeur van haar
machines, inkten en onderdelen.
‘Wij waren op zoek naar een professionele partij die met 24/7 dienstverlening onze eindgebruikers
kan ondersteunen’, aldus Thomas

Ferenczy, sales directeur Matthews
Marking Systems. ‘Producten en
verpakkingen worden in productie
altijd voorzien van extra informatie.
Denk hierbij aan productgegevens,
logistieke data, barcodes, logo’s
of afbeeldingen. Om deze variabele informatie op ieder product
of verpakking te krijgen maken
producenten gebruik van een
codeersysteem of etiketteermachine.
In zware industriële omgevingen
gaat dit veelal om een grootkarakter
DOD inkjet printer of hoge resolutie
inkjet printer. Deze systemen van
Matthews zijn specifiek ontwikkeld
voor de zware industrie. Dat vraagt
om onverwoestbare printkoppen en
duurzame machines die tegen een
stootje kunnen.’
INKJETOPLOSSINGEN
De productrange van Matthews
bestaat uit drie soorten inkjet
printers: V-serie, L-serie en T-serie.
De Matthews V-serie is een grootkarakter DOD inkjet printer voor
industriële toepassingen. Met lage
resolutie worden teksten, logo’s,
barcodes en afbeeldingen op allerlei
producten en verpakkingen geprint.
Is er een printafdruk van hoge resolutie gewenst, dan heeft Matthews
volgens Ferenczy twee keuzes.
‘Allereerst de Matthews L-serie die
werkt met verwisselbare inktcartridges. Of anders de Matthews
T-serie waarbij in één boodschap de
grijswaarde per object te bepalen is.
Daarnaast werkt Matthews met een
universeel automatiseringsplatform,
genaamd MPERIA. Deze software
maakt het mogelijk om met één
controller alle opdrachten te beheren voor diverse printsystemen aan
de productielijn. Kortom, onverwoestbare machines en software die
hun kracht hebben bewezen in de
wereldwijde industrie.’
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L ammert B olt (ZK-14):

‘Als garnalenvisser moet je ondernemend zijn’
Met zijn kotter ZK-14 van 23,5
meter lang vist Lammert Bolt
boven de Waddeneilanden en in
het voorjaar in de Sylt op garnalen. Omdat de garnalenvissers
op dit moment kampen met een
vangstbeperking, maakt de visser
uit Zoutkamp graag een gaatje
vrij voor een interview. In dit
artikel vertelt hij over zijn passie
voor de garnalenvisserij en het
initiatief SOLT dat hij samen met
vier andere Zoutkampse garnalenvissers opzette.
Lammert is opgegroeid in de visserijwereld. Zijn vader, broer, ooms en
neven vissen ook. ‘Vroeger gingen
mijn broer Tamme en ik vaak mee
met mijn vader. Alle vakanties zaten
wij aan boord. Mijn broer wist gelijk
dat hij visser wilde worden, bij mij
duurde dat wat langer’, blikt Lammert terug op zijn jeugd. ‘Mijn oom
had een schelpenzuiger. Dat leek
mij ook wel wat. Toch lag mijn hart
het dichtst bij de garnalenvisserij.’
IN MAATSCHAP
Op zijn negentiende trad Lammert
samen met zijn broer in maat-

te laag, maar de prijzen maakten
het goed’, vertelt de garnalenvisser.
‘Deze zomer veranderde de vangst
van het één op het andere moment.
Opeens waren er meer dan genoeg
garnalen om te vangen.’
36 UUR
Zoveel garnalen zelfs, dat de
garnalenvisser de afgelopen weken
nog maar 36 uur mocht vissen. ‘Die
vangstbeperking vind ik goed. Als
we allemaal zouden doorvissen, dan
maken we onze eigen markt kapot’,
zegt Bolt. ‘De overige uren zit ik in
de schuur en pleeg ik extra onderhoud. Vervelen doe ik mij nog niet.’
Dat Lammert in zijn vrije tijd niet
stil zit, blijkt ook uit het initiatief
SOLT dat hij in 2015 samen met
vier collega-vissers bedacht. De
garnalenvissers Peter Lukkien (ZK11), Lammert van Straten (ZK-49),
Johan Rispens (ZK-18), Henk Buitjes (ZK-37) en Lammert Bolt zaten
in een Zoutkampse kroeg waar ze
filosofeerden over mogelijkheden
naast de garnalenvisserij. ‘We dachten na over wat we meer konden
doen dan ‘alleen’ maar garnalen

eigen hand. Inmiddels worden de
garnalen zonder conserveringsmiddelen gezeefd en vervolgens gepeld
in de pelmachine op Lauwersoog’,
vertelt Pieter.
Lokaal begonnen de mannen met
de verkoop van de SOLT-garnalen,
maar al gauw kwamen ze in het
vizier van De Kweker, een horecagroothandel in Amsterdam. ‘Via
De Kweker zijn wij benaderd om op
de Horecava te staan, de jaarlijkse
beurs voor restaurants en voedselliefhebbers. In 2017 stonden wij op
de Horecava, onze officiële lancering’, aldus Pieter.
BIER
Ondertussen is het merk SOLT
verder uitgebreid met bieren en een
romige garnalensoep. ‘Wij wilden
iets hebben dat bij de garnaal past’,
vertelt Lammert. ‘Dus belden we
aan bij een bierbrouwer met een
zak garnalen onder de arm. Hij
heeft bieren gebrouwen die heerlijk
smaken bij de Hollandse garnaal.’
Daarnaast wordt in een soepfabriek
van de garnalendoppen die overblijven na het pellen een romige
garnalensoep gemaakt.
‘Het op de markt zetten van SOLT
was een hele beleving op zich’,
vindt Lammert. Maar inmiddels
zijn de garnalenvissers en Pieter
volledig op elkaar ingespeeld. ‘Als er
een klant belt, dan is het uitrollen
en gas geven’, zegt Pieter lachend.
En wat als er een klant midden in
de week garnalen wil hebben? ‘Dan
contact ik Lammert. Lammert zet
de lijn uit bij de vier collega-vissers
en overlegt wie er terugkeert naar
de haven’, vertelt Pieter. ‘Omdat we
geen gebruik maken van conserveringsmiddelen, gaan wij als
eerste over de zeef op de afslag en
vervolgens gaan de garnalen naar
de pelmachine’, aldus Pieter.

schap bij hun vader. ‘Mijn broer
ging de zee op met mijn vader en ik
stapte elke week aan boord bij mijn
oom. Later hebben we een kotter
bijgekocht, zodat ieder op een eigen
kotter kon vissen’, vertelt Lammert.
Inmiddels hebben de broers beiden
een eigen bedrijf. ‘We kunnen goed
met elkaar, maar op deze wijze kan
ieder zijn eigen weg gaan’, legt
Lammert uit.
Het mooiste aan het vissersbestaan
vindt Lammert de jacht op garnalen. Vrees voor het voortbestaan van
zijn beroep heeft hij ook gehad. ‘De
afgelopen jaren vond ik zorgwekkend. De vangsten waren eigenlijk

vissen’, vertelt Lammert. ‘Meer grip
op de rest van de keten. Producten
lokaal vangen en lokaal verwerken,
dat was het idee.’
ONDERSCHEIDEN OP DE
MARKT
Ondertussen schuift Pieter van der
Bleek, de commerciële man achter
SOLT, aan bij het interview. Pieter
gaf de filosofieën van de Zoutkampse vissers een slinger, zette de juiste
lijnen uit en ontwikkelde samen
met de garnalenvissers het eigen
merk ‘SOLT’. ‘Ik ben gaan nadenken
over hun idee. Hoe onderscheid je
een product op de markt en houd
je toch zoveel mogelijk lokaal en in

OPENSTAAN VOOR GROEI
Hun hele vangst gaat, tot grote spijt
van Lammert, nog niet volledig in
SOLT-verpakkingen. ‘Was dat maar
zo’, droomt hij. ‘Het blijft voor ons
een onderdeel die we erbij doen
en we staan open voor groei.’ De
garnalen liggen inmiddels in de
schappen van Hanos Groningen,
De Kweker in Amsterdam en binnenkort ook bij De Natuurwinkels.
Het SOLT-initiatief past bij Lammert, net als de garnalenvisserij. ‘Als
garnalenvisser moet je ondernemend zijn, maar ook een doorzetter. We moeten doorzetten en de
juiste keuzes durven maken in
goede en slechte tijden. Zowel als
de garnalenvangsten minder zijn,
als het weer dat tegenzit’, vertelt de
Zoutkamper.
AAN WAL
Aan de wal merkt Lammert dat het
sociale leven doorgaat. ‘Ik vind het
jammer dat ik niet overal bij kan
zijn aan wal. Ik ben van zondagnacht tot vrijdagochtend weg. Dan
mis ik leuke momenten met mijn
gezin’, vertelt Lammert. Toch is het
gezin wel gewend aan de situatie.
‘Mijn vrouw is ook opgegroeid in

een schippersfamilie.’
Over de vraag of Lammert een
opvolger heeft, moet hij even
nadenken. ‘Misschien mijn dochter’,
glundert hij. ‘Mijn dochter heeft wel
affiniteit met het vissersvak. Die
vindt het ook heel leuk. Mijn zoon
op dit moment niet. Hij is weleens
mee geweest, maar ik merk dat zijn
interesses ergens anders liggen.’

De Nederlandse Vissersbond is de
vertegenwoordiger van de garnalenvissers, vindt Lammert. 'Ik ben
het niet altijd eens geweest met de
organisatie, maar over het algemeen
vertegenwoordigen ze mij goed.
Zoals nu met de PAP-regeling, daar
staat de Nederlandse Vissersbond
goed in', aldus Lammert. 'En ook
het papierwerk. De Nederlandse
Vissersbond is daarin heel professioneel en maakt het voor ons overzichtelijk. Denk bijvoorbeeld aan
subsidieaanvragen, daarin ondersteunt de organisatie ons in welke
keuzes we moeten maken.'

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA),
Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).
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Ook PACOMBI GROUP onder de
ondertekenaars van nationaal Plastic Pact
PACOMBI GROUP is één van de tientallen bedrijven die op 21 februari hun handtekening hebben gezet onder het Plastic Pact NL. Doel van
het pact is om het verbruik van plastic in ons land terug te dringen. De
ondertekening maakte deel uit van de Nationale Conferentie Circulaire Economie die op deze dag is gehouden in Den Haag. Namens
de overheid benadrukte staatssecretaris Stientje van Veldhoven van
Verkeer en Waterstaat nog eens het belang van de circulaire economie.
Veel prominente bedrijven hebben
zich inmiddels achter het initiatief
geschaard. Daaronder zijn levensmiddelenproducenten, supermarkten, festivals, cateraars, producenten
van verpakkingen en milieu-organisaties. Het Plastic Pact heeft een
aantal doelstellingen geformuleerd.
Het streven is dat zo veel mogelijk
eenmalige plastic verpakkingen
herbruikbaar worden of in ieder
geval voor 100 procent kunnen
worden gerecycled. Ook wordt van
de ondertekenaars verwacht dat zij
streven naar een vermindering van
het plasticverbruik. Ten opzichte van
het basisjaar 2017 moet 20 procent
worden bespaard. Mogelijkheden

daartoe zijn minder gebruik, hergebruik of de toepassing van alternatieve materialen.
ONTWERPEN AANPASSEN
Bedrijven die plastic gebruiken
verplichten zich ook om hun
assortiment aan verpakkingen
eenmalig te laten doorlichten. Dat
moet leiden tot eventuele aanpassingen in het ontwerp. Verder gaan
de ondertekenaars zich inzetten
om innovaties op het gebied van
plasticrecycling op internationaal
niveau te vermarkten. Bij handelsmissies wordt van hen een actieve
inzet verwacht. Het Pact is op 21
februari geïntroduceerd tijdens de

Nationale Conferentie Circulaire
Economie in Den Haag. Daar is een
toekomstbeeld van de circulaire
economie in Nederland in het jaar
2050 geschetst.
HERBRUIKBARE VERPAKKINGEN
PACOMBI GROUP heeft directe
enthousiast gereageerd en verklaard
het Pact mede te ondertekenen.
‘Veel van onze klanten hebben het
pact mede ondertekend’, zegt Lyanne Paardekooper, General Manager
Food & Services. ‘Bovendien past
het in de richting die we zelf al
langer geleden zijn ingeslagen voor
het ontwikkelen en promoten van
herbruikbare verpakkingen. De
Zero Waste Cup is daar een goed
voorbeeld van.’
De Zero Waste Cup is een unieke
100 procemt recyclebare, uitstekend isolerende beker die gericht
is op het gebruik binnen resusable
systemen. Daarnaast hebben de
bedrijven van PACOMBI GROUP al
veel ervaring opgedaan met alternatieve materialen, zoals bamboe en
suikerriet.
PACOMBI GROUP is één van de
grootste onafhankelijke distributeurs in verpakkingen, disposables,
re-usables en durables en bedrijfsbenodigdheden in Europa. Binnen
PACOMBI GROUP hebben diverse
gerenommeerde verpakkingsbedrijven hun krachten gebundeld,
elk met hun eigen specialisme:
Paardekooper Verpakkingen B.V.,
Van der Windt verpakking B.V.,
Depa Disposables B.V en Broekhof
Verpakkingen B.V..
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Als het aan Stichting Noordzeevis uit Scheveningen ligt
staat er dit jaar nog meer
Noordzeevis op de menukaart.
Uit onderzoek dat de stichting
heeft uitgevoerd blijkt dat er
een positieve trend is in het
aanbod op het Scheveningse
strand. Ook volgend jaar gaat
de stichting door met haar
activiteiten om de herkenbaarheid en verkrijgbaarheid van
Noordzeevis te vergroten.
Eind vorig jaar organiseerde
Stichting Noordzeevis uit Scheveningen samen met Feest aan
Zee en SVO vakopleiding food
een bijeenkomst bij de vestiging
van SVO in Rijswijk. De bijeenkomst stond in het teken van
Noordzeevis met de nadruk op
de bereiding; van fish tot food.
De bijeenkomst startte met een
warm welkom van Suzanne van
der Pijll, bestuurslid Stichting
Noordzeevis uit Scheveningen en
een korte presentatie over SVO
vakopleiding food door gastheer
Rinus de Rijder, Onderwijsmanager SVO vakopleiding food.
Hierna werd er teruggeblikt op
de highlights van 2018 door
Ron Klein, bestuurslid Stichting
Noordzeevis uit Scheveningen.
De hoogtepunten waar de stichting in het bijzonder op terugblikte waren onder andere: de
stijging van het aanbod Noordzeevis op Scheveningse strandpaviljoens, de komst van 20 nieuwe
ambassadeurs en de publicatie

van het eerste Noordzeevis uit
Scheveningen boek. Een boek
met verhalen uit Scheveningen en
recepten met Noordzeevis.
WORKSHOPS
Vervolgens startte de workshops
waarbij de bereiding van product tot gerecht centraal stond.
Er was een workshop vis fileren
onder leiding van Nico Waasdorp, een workshop paella 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.
Voor dit jaar heeft de stichting
verschillende doelen op het menu
staan. Waaronder vier bijeenkomsten, het ontwikkelen van
een poster met Noordzeevis voor
strandtenten en visdetaillisten,
een vertaling van het boek in het
Duits en het uitreiken van een
‘Noordzeevis award’ aan Scheveningse en Haagse horeca.
De Stichting Noordzeevis uit
Scheveningen heeft als doel
meer lokaal gevangen vis op de
menukaart te krijgen. Scheveningen is altijd al een plek geweest
waar de visserij leeft. Tegelijkertijd bevinden zich op veel lokale
menukaarten op dit moment veel
buitenlandse vissen zoals zalm
en tonijn. Dit is zonde, want juist
Noordzeevis is van hoge kwaliteit,
vol van smaak en wordt duurzaam gevangen.
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krijgt nieuwe

Het Rotterdamse restaurant Kaat Mossel krijgt een gloednieuwe keuken en
koppelt daarmee voorgoed af van de
gasleiding. Met Qook! - de horecakeuken van Qbtec - gaat het restaurant
volledig over op elektra en beschikt
binnenkort over de nieuwste snufjes
en ontwikkelingen op het gebied van
inductie, bakplaten, friteuses, koelingen en afzuigsystemen. Een facelift om
je vingers bij af te likken.
Koken op elektra heeft volgens Ron Hirt,
eigenaar van Kaat Mossel, veel voordelen.
Het is sneller, zuiniger en beter voor het

( gasloze )

keuken

milieu. Daarnaast verlaagt het de kans op
brand aanzienlijk, wat de werkomgeving
voor het personeel stukken veiliger maakt.
Ook de ronde hoeken van het nieuwe
keukenmeubilair draagt bij aan veiligheid
op de werkvloer. Daarbij is het meubilair
naadloos, en dus zeer hygiënisch. Voor de
gezondheid heeft koken op elektra tevens
voordelen. Door de grote, gietijzeren bakplaat van Adieu is er bijvoorbeeld aanzienlijk minder vet nodig voor het bereiden van
de gerechten.
Alle nieuwe, high end apparatuur van Kaat
Mossel wordt geleverd door Qbtec uit
Woerden: de nummer één producent van
maatwerk grootkeukenapparatuur. Ron
Hirt: ‘Qbtec installeert onze gehele Qook!
keuken, inclusief een managementsysteem
om alles volledig op stroom te kunnen
laten functioneren. Als er iets vervangen of
gerepareerd moet worden, zijn de materialen en vakmensen dicht bij huis. In onze
nieuwe keuken staat straks het nieuwste
van het nieuwste op het gebied van keukenapparatuur. Ik ben enorm trots op onze
samenwerking.’
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Jungheinrich onthult eerste stapelaar
met geïntegreerde li-ion accu
De decentrale positionering van de
smartPILOT biedt de bestuurder
altijd de meest ideale werkhouding.

De geïntegreerde lithium-ion accu
maakt het mogelijk om de ERC
216zi een complete make-over
te geven. De lithium-ion accu is
centraal gepositioneerd, wat resulteert in meer bewegingsvrijheid op
het staplatform. De ERC 216zi is
17 centimeter korter en een stuk
compacter dan een vergelijkbare
stapelaar met platform, waardoor
de stapelaar wendbaar en makkelijk
te manouevreren is. Jungheinrich
bestuurslid Marketing & Sales
Christian Erlach: ‘Soms helpt een
totaal andere aanpak om tot nieuwe
ideeën te komen. Dat is precies
wat we hebben gedaan met de
ERC 216zi. Het is de perfecte truck
om indrukwekkende hoogtes te
bereiken.’

R egels

ERGONOMISCHE WERKPLEK
De veiligheid van de bestuurder wordt gewaarborgd middels
vaste zij- en achterwanden aan het
staplatform. De wanden zijn zo
gemonteerd dat de opstapruimte
niet wordt beperkt en het platform
makkelijk bereikbaar blijft. Voor
maximale bescherming heeft de
ERC 216zi een ruim panoramadak
met een riant doorkijkvenster. De
intuïtieve smartPILOT disselkop is
eenvoudig in gebruik en alle functies zijn met één hand te bedienen.

DE KRACHT VAN LITHIUM-ION
Accuwissels behoren definitief tot
het verleden met de ERC 216zi. De
snelle laadtijden en tussentijds (bij)
laden van de geïntegreerde lithiumion accu biedt talloze nieuwe mogelijkheden. In de koffiepauze of op
de plaats van gebruik bijladen? Met
de ERC 216zi kan het. Jungheinrich
biedt bij elke lithium-ion accu 100
procent tevredenheidsgarantie en
vijf jaar accugarantie.

Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar
Hygiëne en veiligheid, twee
beslissende factoren in de vis
verwerkende industrie spreken voor
Silikal reactieve kunsthars vloeren
systemen. Vocht, koude, zouten, zuren,
loog noch constante mechanische
belastingen zal de geringste negatief
effect hebben op een Silikal vloer.
Naadloze, monolithische coatings
bieden de beste voorwaarden voor
absoluut sanitaire vloeren.
WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN VLOER IN DE
VIS EN ZEEVRUCHTEN INDUSTRIE?
Neem contact met ons op via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl
Wij geven u vrijblijvend professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten | Telefoon 0344 - 64 51 96 | info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL
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Heeft u nieuws, foto’s, of recepten voor
het volgende nummer?
Laat het ons weten via: redactie@fishtrend.nl

schepen en elektriciteitskabels. Bij
de huidige windparken is helemaal
geen rekening gehouden met de
mogelijkheid om visserij toe te
staan. In de toekomst moet dat
echt anders en daar zetten wij ons
voor in. In de huidige parken kan
wel met passieve vistuigen worden gevist maar het verlenen van
toestemming voor experimentele
visserij (pilots) verloopt traag. Voor
nieuwe windparken moet in ieder
geval rekening worden gehouden
met de mogelijkheid om daarin
te kunnen vissen, ook met sleepnetten. De windturbines worden
almaar groter en komen verder uit
elkaar te staan, waardoor dat mogelijk moet zijn. Maar minstens zo
belangrijk is dat bij het aanwijzen
van locaties voor nieuwe windparken rekening wordt gehouden met
de belangrijkste visbestekken van
onze vissers, oftewel geen windpark
op belangrijke visgrond.’

vissen rondom windmolenparken

Bij de Nederlandse Vissersbond
komen regelmatig vragen binnen
over de regelgeving omtrent het
vissen in de buurt van windmolenparken. Met name rondom
Belgische windparken zijn
inmiddels de eerste boetes uitgedeeld aan vissers.

Hygiënische vloeren voor de
Vis en zeevruchten industrie

mag er gevaren en gevist worden
als er voldoende ruimte is en men
niet binnen de verboden 500 meter
van één van de windmolenparken
komt. ‘De zogeheten veiligheidszones behoren aangegeven te zijn
op papieren en digitale zeekaarten
(plotterkaart). Zorg daarom dat uw
zee(plotter)kaarten altijd up-todate zijn. Zo kunnen vissers bij een
eventuele claim exact aantonen
waar en wanneer ze wel en niet
hebben gevaren en gevist’, vertelt
Derk Jan Berends, secretaris van de
Nederlandse Vissersbond. ‘Te allen
tijde adviseren wij vissers om ruimschoots uit de buurt van windmolenparken te blijven. De boetes die
tot nu toe zijn opgelegd bedragen
duizenden euro’s.’

In de basis is alle scheepvaart in
een zone van 500 meter rond een
windmolenpark verboden. In deze
zone mag ook niet gevist worden. In
de windparken Offshore Windpark
Egmond aan Zee, Prinses Amalia
Windpark en windpark Luchterduinen mogen schepen kleiner dan 24
meter onder strikte voorwaarden
deze 500 meter-zone evenals het
windmolenpark gebruiken voor de
doorvaart, maar er mag niet worden
INZETTEN
gevist. In geen van de windparken
De Nederlandse Vissersbond
in de Nederlandse en Belgische
blijft zich inzetten voor visserij in
wateren mag worden gevist met
windparken. ‘Tot nu toe is het vissen
uitzondering voor experimentele
in windparken
verboden
uit angst
visserij
(onderzoek).
Tussen
twee
vacuumzakken.strook.vis_Opmaak
1 23-12-15
10:09
Pagina
voor schade aan de windturbines,
aangrenzende windmolenparken

1

Den Haag, winkelgebied Frederik Hendriklaan, winkel uitermate geschikt
voor vis speciaalzaak te huur voor € 2.500,--. p.m. excl. btw
Voor uitgebreide informatie zien wij uw reactie
met belangstelling tegemoet.
Onder de rook van Schiphol, Op uitstekende en strategische toplokatie
levensmiddelen verwerkings bedrijfspand ca. 1.300 m² volledig
geconditioneerd en een vriescel ca. 565 m² Zeer gunstig op korte afstand
van de A44, gelegen met korte aansluitingen op de snelwegen A44,
A4 Uitermate geschikt voor de gehele levensmiddelenbranche. Enkele
autominuten van Schiphol en strategisch goed gelegen ten opzichte van
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en verder.
Deventer, winkel volledig ingericht met koeltoonbank,
koel/diepvriescel gekoeld wandmeubel en totale inrichting, gevestigd
in een grote buitenwijk van Deventer met regionale funktie volledig
ingerichte zeer praktische vrijwel nieuwe winkel met alle uitstekend en
goed onderhouden apparatuur in de winkel alsmede de werkplaats.
Huur € 2.044,48 per maand excl.

Bezoek onze website of stuur een e-mail.

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie.
Telefoon 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl
Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven
en viswinkels ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties
(horeca-instellingen, groothandel et cetera.)

WWW.TIMMER-MAKELAAR.NL

Als Uw Vis
Echt Belangrijk Is!

www.hevel.nl

Jungheinrich heeft de ERC 216zi
onthuld: ‘s werelds eerste stapelaar met een geïntegreerde lithium-ion accu. De toonaangevende
fabrikant heeft de voordelen van
de lithium-ion techniek gebruikt
om een revolutionaire truck te
ontwikkelen. De ERC 216zi is
niet alleen technisch state-ofthe-art, maar heeft ook een totaal
vernieuwend ontwerp.

MAXIMALE VEILIGHEID
Voor het eerst is het lastmanagementsysteem operationCONTROL in de truck geïntegreerd. Dit
systeem controleert voortdurend de
hefhoogte en last. Zodra een last te
hoog is geheven, klinkt een signaal,
toont het display een waarschuwing
en trilt de smartPILOT. Met het
assistentiesysteem positionCONTROL wordt de inslag van lasten
nog makkelijker. Het systeem onthoudt ingestelde lasthoogten, wat
de veiligheid en efficiëntie vergroot.
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MSC stelt 1 miljoen Britse pond beschikbaar
in nieuw Ocean Stewardship Fund
duurzaamheid overwinnen,
capaciteit en kennis opbouwen,
en vereiste gegevens die tijdens de
MSC-beoordeling vaak niet voorhanden blijken, alsnog inwinnen.
Met deze maatregelen draagt MSC
bij aan de ontwikkelingsdoelen van
de Verenigde Naties; SDG 14.2, 14.4
en 14.7 - duurzaam beheer van zeeen kustecosystemen, doeltreffende
regulatie van visvangst en een einde
aan overbevissing.

De Marine Stewardship Council
(MSC) stelt 1 miljoen Britse pond
beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven van kleinschalige
visserijen en visserijen in het
Mondiale Zuiden te ondersteunen. MSC werkt al sinds haar
oprichting in 1997 samen met
visserijen in het Mondiale Zuiden en kent de hindernissen die
zij op weg naar duurzaamheid
ontmoeten. Het fonds investeert
daarnaast in onderzoek naar ontbrekende gegevens in visserijbeheer wereldwijd.

Het nieuwe Ocean Stewardship
Fund van MSC biedt de kans om
meer visserijen op hun koers naar
duurzaamheid te ondersteunen,
zegt Hans Nieuwenhuis, Programma-directeur MSC Benelux. ‘Het
MSC-kantoor in de Benelux zet al
actief in op begeleiding van visserijen in het Mondiale Zuiden met
het door de Nederlandse Nationale Postcode Loterij gefinancierde
project ‘Vis voor Goed’. Dit project
werkt aan een duurzame manier

Het initiatief tot het Ocean Stewardship Fund wordt enthousiast
ontvangen door mondiale leiders
op het gebied van bescherming van
onze oceanen. Peter Thomson, de
door de VN aangestelde speciale
gezant voor de oceaan en medevoorzitter van Friends of Ocean
Action, licht toe: ‘Onze oceanen
zitten diep in de problemen. We
moeten dringend opschalen naar
werkbare oplossingen en duurzame
visserijen en veerkrachtige mariene
ecosystemen veiligstellen. Het
nakomen van SDG 14 is essentieel
voor de toekomstige gezondheid
van onze oceanen. Ik juich het
recente initiatief van MSC toe om
samen te werken met visserijen in
het Globale Zuiden en te investeren in nieuw wetenschappelijk
onderzoek waarvan vele visserijen
wereldwijd kunnen profiteren.’

Zonnig vooruitzicht
Deze column is geschreven op de
warmste februari dag ooit gemeten. Ook de weersverwachtingen
zien er qua zonuren goed uit. Goed
nieuws voor degenen, die geïnvesteerd hebben in zonne-energie.
Onderstaand enkele ontwikkelingen op dit gebied.
Het was de afgelopen weken volop
in het nieuws. Ondanks eerdere
ontkenningen blijkt de energierekening toch veel hoger uit te vallen dan eerder berekend. Helaas
gaat dit verlies in koopkracht niet
gecompenseerd worden.
De energierekening stijgt als
gevolg van een drietal oorzaken:
1. De energiebelasting op gas stijgt,
de belasting op elektriciteit daalt.
Inzet van het kabinet is het
minder afhankelijk worden van
aardgas.
2. Ter financiering van duurzame
projecten gaat de Opslag Duurzame Energie omhoog.
3. Verlaging met € 51 van uitbetaling van de korting op de energiebelasting bij een laag verbruik.
De vermindering is nu maximaal
€ 257,54.
Deze stijging van de energierekening kan een stimulans zijn om te
investeren in zonne-energie.

Door het leiderschap en de betrokkenheid van partners aan te spreken, beoogt MSC 20 procent van
de mondiale visserij in 2020 actief
in het MSC-programma te betrekken. In 2030 moet dat een derde
van de mondiale visserij zijn. Het
MSC-programma erkent en beloont
duurzame visserijpraktijken met het
MSC-keurmerk. Dit is in lijn met
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14 (Sustainable Development
Goal - SDG 14) van de Verenigde
Naties: Behoud en duurzaam
gebruik van de oceanen, zeeën en
maritieme hulpbronnen.
STRATEGISCHE
SAMENWERKING
Rupert Howes, Chief Executive van
Marine Stewardship Council: ‘Om
dit doel te bereiken is strategische
samenwerking met visserijen in het
Mondiale Zuiden cruciaal. Deze
visserijen zijn goed voor meer dan
70% van de mondiale productie van
vis-, schaal- en schelpdierproducten. Velen van hen houden niet of
nauwelijks gegevens bij en functioneren niet op een niveau dat nodig
is om MSC-certificering te behalen.
De in het Ocean Stewardship Fund
door ons beschikbaar gestelde 1
miljoen pond is bedoeld om deze
visserijen bij te staan op weg naar
duurzame praktijken.’

F I S H A C C o U N TA N T S

van vissen met 25 visserijen in
Mexico, Zuid-Afrika en Indonesie.
Maar ook in Europa zet MSC in op
ondersteuning van kleinschalige
visserijen; met het project MedFish
in Spanje en Frankrijk, BlueFish in
Italie en Project UK in het Verenigd Koninkrijk. Dit fonds zal de
mogelijkheden voor samenwerking
uitbreiden, wat natuurlijk fantastisch nieuws is.’
ONTWIKKELINGSDOELEN
Met de vrijgemaakte financiële
middelen kunnen aanvragende
visserijen concrete obstakels voor

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen
[t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

DIERLIJKE EIWITTEN
Meer dan drie miljard mensen zijn
afhankelijk van de oceanen als bron
van dierlijke eiwitten, voegt Isabella
Lövin, vicepremier van Zweden
en medevoorzitter van Friends of
Ocean Action, toe. ‘Visserijen bieden
direct of indirect werk aan honderden miljoenen mensen, vaak in de
kleinschalige visserij. Het beschermen van onze oceanen en het leven
onder water is letterlijk van levensbelang. Ik juich de betrokkenheid
van MSC bij het ondersteunen van
duurzame visserijen in het Mondiale Zuiden toe en hoop dat dit
fonds kan bijdragen aan meetbare
verbeteringen.’
MSC werkt momenteel de inrichting van het beheer en de aanvraagprocedures voor het fonds uit
en maakt deze begin 2019 bekend.
MSC verwacht het fonds in de loop
der tijd uit te breiden met behulp
van bijdragen van stichtingen,
ondernemingen en individuen die
de visie van de organisatie delen
en belang hechten aan gezonde en
productieve oceanen waarin visbestanden voor deze en komende
generaties gewaarborgd blijven.

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief inFoto’s:
Roestvaststaal
Istock

SALDERINGSREGELING
BLIJFT VOORLOPIG
Een belangrijke stimuleringsmaatregel van de overheid om
meer zonnepanelen te plaatsen
is de zogenaamde salderingsregeling. Deze regeling biedt een
vrijstelling van energiebelasting
en Opslag Duurzame Energie en
daarover verschuldigde Btw voor
aan het elektriciteitsnet terug geleverde stroom. Salderen gebeurt
niet automatisch. Zonnepanelen
dienen geregistreerd te worden
op www.energieleveren.nl. Veel
particulieren vallen in de eerste
schijf voor de energiebelasting. In
deze schijf geldt het hoogste tarief.
Naast de Btw teruggaaf speelt dat
voor veel mensen ook een rol in
de aanschaf van zonnepanelen.
Helaas lijkt de salderingsregeling
ten onder te gaan aan zijn eigen
succes, want de Staat krijgt hierdoor minder inkomsten. Daarom
zijn er plannen in de maak voor
een terugleversubsidie.

2020 in te laten gaan. Er wordt eerder gedacht aan een ingangsdatum
van 1 januari 2021. Tot die tijd kan
nog gebruik gemaakt worden van
de salderingsregeling.
SDE+ SUBSIDIE
Deze subsidieregeling richt zich op
bedrijven en (non-profit)instellingen. Het doel van de subsidieregeling SDE+ is het stimuleren van
de ontwikkeling van een duurzame
energievoorziening in Nederland.
De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen, dat de energieproducent subsidie krijgt voor de
geproduceerde duurzame energie.
De SDE+ vergoedt het verschil
tussen de kostprijs van duurzame
energie en de marktwaarde van de
geleverde energie over een periode
tot maximaal 15 jaar. De toe te kennen subsidie is afhankelijk van de
soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Er zijn
zes categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer
en waterkering) en Zon. De SDE+
voorjaarsronde 2019 is open van 12
maart 2019, 9.00 uur tot en met 4
april 2019, 17.00 uur. Ook dit jaar
zijn er twee openstellingsrondes en
is er per ronde één budget voor alle
gepubliceerde categorieën samen.
Het budget voor de voorjaarsronde
is € 5 miljard.
Iedere ronde heeft drie fases. In de
eerste fase kunnen alleen projecten
met een basisbedrag tot maximaal €
9 cent/kWh ingediend worden. De
regeling wordt vervolgens stapsgewijs open gesteld voor duurdere
projecten tot € 13 cent/kWh.
SDE++ SUBSIDIE
Voor 2019 geldt nog de SDE+ in de
huidige vorm. Vanaf 2020 gaat de
Stimuleringsregeling Duurzame
Energietransitie (SDE++) gelden.
Deze regeling wil duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te
vergoeden. Heeft u hulp nodig bij
het aanvragen van uw subsidieaanvraag doet u dan een beroep op
de specialisten van Profinis.
Gerrit van den Berg RB

TERUGLEVERSUBSIDIE PER
1-1-2021
De minister hoopt aan het einde
van het eerste kwartaal met een
concreet voorstel te komen om de
salderingsregeling om te vormen.
Er is nu nog weinig van bekend.
Waarschijnlijk zal het gaan om een
terugleversubsidie in de vorm van
een vergoeding voor de stroom
die aan het elektriciteitsnet is
terug geleverd. Jaarlijks zal er
een subsidieplafond worden
vastgesteld. Uit een brief van de
Minister van Economische zaken
en Klimaat van 29 januari 2019
blijkt, dat het niet lukt om een
nieuwe regeling voor 1 januari
De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur
werkzaam bij Proﬁnis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.proﬁnis.nl.
Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons
weten via een e-mail naar redactie@ﬁshtrend.nl.
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★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs
★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning
Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L.
Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15
VOOR MEER INFORMATIE ZIE OP ONZE SITE:

WWW.VEMA-BV.NL

| 21

22 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen
Accountancy
Profinis accountants &
adviseurs
Tel: 0527 - 681 726
www.profinis.nl
Flynth Accountants en
Adviseurs, Specialist visserij
en visverwerking
Tel. 0527 681641
www.flynth.nl
Afslagen
Danske Fiskeauktioner
Tel: 06 - 20390107
www.danskefiskeauktioner.dk
Hollandse Visveiling IJmuiden
Tel: 0255 - 547000
www.zeehaven.nl
Online visveiling Pefa b.v.
Tel: 070 - 3588787
www.pefa.com
United Fish Auctions
Locatie Colijnsplaat,
Tel: 0113 - 695383
Locatie Scheveningen,
Tel: 070 - 3380660
Locatie Stellendam,
Tel: 0187 - 491377
www.unitedfishauctions.nl
Visafslag Hollands Noorden
Tel: 0223 - 623534
www.visafslag-denhelder.nl
Visafslag Lauwersoog BV.
Tel: 0519 - 349125
www.visafslaglauwersoog.com
Visafslag Urk
Tel: 0527 - 689789
www.visveilingurk.nl
Yerseke (mosselen)
Tel: 0113 - 576066
Zeeuwse Visveilingen
Locatie Breskens:
Tel: 0117 - 381634
Locatie Vlissingen:
Tel: 0118 - 468464
www.zeeuwsevisveilingen.nl
Zoutkamp
(Noordzeegarnalen)
www.goldshrimp.nl
Tel: 0595-447150
Apparatuur / automatisering
Baaijens Industrial
Equipment B.V.
Tel: 0412-623056
www.baaijens.nl
Colson Europe BV
Tel: 0318-536611
www.colson-europe.com/nl/
Fri-Jado b.v.
Tel: 076 - 5085200
www.frijado.nl
GEA Food Solutions
Tel. 0492 - 349349
www.gea.com /
www.gea-foodsolutions.com
Hakvoort Food b.v.
Tel: 0527 - 635635
www.hakvoort.nl
Innotec Systems B.V.
0183-661973
www.innotec-systems.net
Kramer b.v., Machinefabriek
Tel: 0113 - 693010
www.kramermachines.nl
Van den Broek Horeca &
Slagerijmachines
Tel: 06-83208689
www.horeca-slagerijmachines.nl
MAREL Food Systems
Tel: 0412 - 669911
www.marel.com/benelux
Modulo Automatisering B.V.
Tel: 0187 - 491126
www.modulo.nl
Multipond Benelux BV
Tel: 040 - 2628090
www.multipond.nl
Murre Techniek b.v.
Tel: 0113 - 503080
www.murre.nl
Promatec Food Ventures b.v.
Tel: 0497 - 330057
www.promatecfoodventures.com
Pilz Nederland
Tel: 0347-320477
www.pilz.com
RBK Group
Tel. 0570-680100
www.rbk.nl
Reflex Systems Nederland
Tel: 036 - 5358070
www.reflex-systems.nl
Rijn b.v., Machinefabriek van
Tel: 071 - 4020700
www.vanrijn.com
Schouw automatisering
Tel: 076 - 5042520
www.schouw.org
Sismatec
Tel: 0546 - 874111
www.sismatec.nl

Spako kook en
rookapparatuur
Tel: 049 - 3352183
www:spako.nl
STEEN F.P.M. International
Tel: 0032-(0)3/665.04.00
www.steen.be
Techno Service
‘s-Gravenpolder BV
Tel: 0113-312020
www.tsg.nl
Tegra Systems
Tel. 0228-582780
www.tegrasystems.nl
Tramper Technology BV
Tel: 0113 - 312811
www.ttbv.nl
Vekrasoft
Tel: 0527 - 688 606
www.vekrasoft.nl
Verbufa B.V.
Tel: 033 - 4554333
www.verbufa.nl
VSD Food Machinery
Tel: 0546 873032
www.vsd.nl
Willems Machinebouw b.v.
Tel: 049 - 7387153
www.willemsmachinebouw.nl
Bakmeel / coatings
Koopmans Foodcoatings
Tel: 058 - 2948445
www.koopmansfoodscoating.com
S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel
& Viskruiden
Tel: 079 - 3625624
www.visbakmeel.nl
Smedes Fine Food
Tel: 033 - 2988454
www.smedesfinefood.nl
Bakovens
Florigo Frying Equipment
Tel: 0348 - 420138
www.florigo.nl
Hegro Holland
Tel: 0348-413197
www.hegroholland.nl
De Kuiper Horeca
Bedrijfsapparatuur B.V.
Tel: 0297 - 561894
www.dekuiperhoreca.nl
QBTEC
Tel: 0348 - 475555
www.qbtec.nl
Verbufa
Tel: 033 - 4554333
ww.verbufa.nl
Bedrijfskleding
Berendsen
Tel: 0800 - 2373637
www.berendsen.nl
Lavans BV
Tel: 0492 - 598181
www.lavans.nl
J. Zoetelief BV
Tel: 020 - 6246002
www.zoetelief.nl
Bedrijfs- / winkelinrichting
Doorsidee
Tel: 033 - 4700610
www.doorsidee.nl
Emondt KMI BV
Tel: 055 - 2002999
www.emondt.nl
Hakvoort Professional bv
0527-635635
www.hakpro.nl
HHS rvs producten
Tel: 0575 - 565349
www.h-hs.nl
Hoginox
Tel: 0497 - 786810
www.hoginox.nl
Josto Stainless Steel
Engineering BV
Tel: 0529-482244
www.josto.nl
Koeleffekt
Tel: 0345 - 532353
www.koeleffekt.nl
Lixero Retail
Tel: 0493 - 399279
www.lixero.eu
Neodym roestvaststaal
Tel. 06-22865507
www.neodym.nl
Remmerswaal Retail
& Design
Tel: 015 - 7370205
www.remmerswaalretaildesign.nl
Renselaar Horeca
Apparatuur b.v.
Tel: 0341 - 256474
www.renselaar.com
Van Erkel Presentatie &
Communicatie
Tel: 0182 - 320 167
www.vanerkel.nl
Vema bedrijfskoeling en
winkelinterieur
Tel: 0299 - 364735
www.vema-bv.nl
Dienstverlening
3W Makelaars
Tel: 033 - 4323552
www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit
Tel: 036-5367420
www.bureaudewit.nl
Craeghs Subsidieadvies
Tel: 010 - 243 06 53
www.craeghs.nl
De & D Consult Groepsmanager
Tel: 06 - 21583390
www.groepsmanager.com/msc
Eurofins Food Testing
Netherlands
Tel: 088-831 00 00
www.eurofinsfoodtesting.nl
Hakvoort Quality Service
Tel: 06-46142494
www.hakvoortqualityservice.nl
KTBA Kwaliteitszorg
Tel: 0800-5558880
www.ktba.nl
IMARES
Tel: 0317 - 480900
www.imares.wur.nl
Industrial Auctions BV
Tel. 0499-872510
www.industrial-auctions.com
Junction Communication,
producten promotie
Tel: 06 - 53353843
www.jcom.nl
MKB Nederland
Tel: 015 - 2191212
www.mkb.nl
N&S Quality Consultans b.v.
Tel: 0418 - 575859
www.ns-quality.nl
PPC BV
Tel: 050 - 3687777
www.ppc.nl
Précon Food Management
Tel: 030 - 6566010
www.precon-food.nl
Etikettering
EasyEtiket
Tel. 06-51692262
www.easyetiket.nl
Espera-Nederland B.V.
Tel: 040 – 253 06 65
www.espera.nl
Garnalen
Fisherman’s Choice B.V.
Tel: 070- 3624780
www.fishermanschoice.nl
Goldshrimp
Tel: 0595 - 447150
www.goldshrimp.nl
Heijer en Zn. W.G. den
Tel: 070-354 75 00
www.highseas.nl
Heiploeg International B.V.
Tel: 0595 - 405555
www.heiploeggroup.com
Kegge Garnalenhandel B.V.
Tel: 0255-520396
www.keggegarnalen.nl
Klaas Puul b.v.
Tel: 0299 - 364247
www.klaaspuul.com
Lenger Seafoodsb.v.
Locatie Yerseke,
Tel: 0113 - 579279
Locatie Harlingen,
Tel: 0517 - 414455
www.lengerseafoods.nl
Meromar Seafoods B.V.
Tel: 0517 - 434067
www.meromar.nl
Poisson & Cuisine B.V.
Mr. Snijderweg 55, Stellendam
Tel. 0187 - 491800
www.poisson-cuisine.nl
Roem van Yerseke B.V.
Tel: 0113 - 577714
www.zeelandsroem.nl
Telson BV
Tel: 0595 - 571619
www.telson.nl
Verhaagen
Garnalenspecialiteiten
Tel: 0595 - 447140
www.goldshrimp.nl
Haring
Culifish BV
Tel: 06-12738111
Dulk & ZN b.v. Jac den
Tel: 070 - 354 90 90
www.dulk.nl
Esser Haringgroothandel
en Rokerij
Tel: 070 - 3551132
www.esser-scheveningen.nl
Haasnoot Vis
Tel: 071-1 4090500
www.haasnoot-vis.nl
Haring- en visgroothandel
Guijt & Hansen BV
Tel: 0299-367397
www.guijthansen.nl
Fish Partners
Tel: 033 - 2998010
www.fishpartners.nl
Hoek b.v., Haringhandel A.
Tel: 071 - 4023231
www.hoekharinghandel.nl
Koelewijn’s Haringinleggerij
Tel: 033 - 2988044
www.visgroothandel.com
Ouwehand Visverwerking B.V.
Tel: 071 - 4051111
www.ouwehand.com

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg
samengesteld. Heeft u toch w
 ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Hygiëne / Reiniging
Aclo
Tel: 0168 - 326649
www.aclo.nl
Aquamar
Tel: 0527 - 688336
www.aquamar.nl
Bioclimatic B.V.
Tel: 0252-626962
www.bioclimatic.nl
Berendsen
Tel: 0800 - 2373637
www.berendsen.nl
Brilliant Group B.V.
Tel: 026-3190590
www.hygienepartner.nl
Brilliant Group Select Partner
van Nilfisk
Tel: 026-3190590
www.hygienepartner.nl
Bosgraaf Food &
Hygiënetechniek B.V.
Tel: 0513-417374
www.bosgraaftechniek.nl
Cemex Trescon B.V.
Tel: 079-346600
www.cemextrescon.nl
Dibo Cleaning Systems NV
Tel: 014 - 672251
www.dibo.com
Eurosan
Tel: 0348-420100
www.eurosan.nl
Gom
Tel: 010 - 2981144
www.gom.nl
HHS rvs producten
Tel: 0575 - 565349
www.h-hs.nl
Hygiënecode Online
Tel: 06-11186940
www.hygienecodeonline.nl
Lavans BV
Tel: 0492 - 598181
www.lavans.nl
LETS bv
Tel: 0321 - 386600
www.letsbv.nl
Mafo Holtkamp BV
Tel: 0546-575360
www.mafo.nl
Nilfisk
06-28908685
www.nilfisk.com
Samond Food
Tel: 079-2600097
www.haccpliefhebber.nl
Smedes Fine Food
Tel: 033 - 2988454
www.smedesfinefood.nl
The Clean Experience
Tel: 085-1045164
www.tce.nl
Inkooporganisaties
Inbak All into Food
Tel: 085-2100172
www.inbak.nl
Kassa- en Cash systemen
Avery Berkel
Tel: 035 - 6955055
www.averyberkel.nl
Bizerba Nederland
Tel: 053 - 4800980
www.bizerba-openworld.com
Bos Kassasysstemen
Tel: 0166 - 661763
www.bossystemen.nl
Cas Afstort Systeem G4S
Tel: 088 4472141
www.safe-express.nl
De Ridder & den Hertog
Tel: 0418-591245
www.ridderenhertog.nl
Digi Nederland
Tel: 0299 - 40 555 0
www.digi.eu
Eijsink afrekensystemen
Tel: 074 - 2505500
www.eijsink.nl
Evers Kassasystemen
Tel: 073 - 6458110
www.evers-kassasystemen.nl
Sartorius Mechatronics
Netherlands B.V.
Tel: 030 - 6053001
www.sartorius.com
Koelen/vriezen/ isolatie
Advanced Food Systems b.v.
Tel: 0413 - 247960
www.advancedfreezers.nl
AGRO Merchants Urk B.V.
Tel: 0527 - 68 6403
www.agromerchants.com.
Alaska Bedrijfskoeling
Tel: 010-4600181
www.alaskacooling.com
Cargo temp
Tel: 0252 - 523434
www.cargotemp.nl
Cofely Refrigeration BV
Tel: 0527-638600
www.cofely-gdfsuez.nl
Coolpack
Tel: 033 - 4571982
www.coolpack.nl

Dawsonrentals b.v.
Tel: 010 - 4952955
www.dawsonrentals.nl
Fresko b.v.
Tel: 033 - 2990502
www.fresko.nl
Frigo Breda b.v.
Tel: 076-5937030
www.frigobreda.com
Geerlofs Koeltechniek b.v.
Tel: 070 - 3192132
www.geerlofs.nl
Gullimex BV
Tel: 074 - 2657788
www.gullimex.com
Innotec Systems B.V.
0183-661973
www.innotec-systems.net
Inter Fresh Concepts
Tel: 06 - 28483405
www.interfreshconcepts.com
Javeko b.v.
Tel: 076 - 5720586
www.javeko.nl
K.I.M. Nederland b.v.
Tel: 055 - 3689191
www.kim-nederland.nl
Koeleffekt
Tel: 0345-532353
www.koeleffekt.nl
Metaflex Doors Europe B.V.
Tel: 088-1414900
www.metaflex.nl
Nijssen Koeling b.v.
Tel: 071 - 5216214
www.nijssen.com
Reftrade
Tel: 010-4297155
www.reftrade.com
Roma Isolatiesystemen b.v.
Tel: 0162 - 512012
www.romaned.nl
Testo BV
Tel: 036 - 5487000
www.testo.nl
Vekah Koudetechniek
Tel: 0492-555222
www.vekah.nl
Weber Koeltechniek b.v.
Tel: 071 - 5455656
www.weberkoeltechniek.nl
Willemsen Isolatiebouw BV
Tel: 030-2410126
www.willemseniso.nl
Kruiden / specerijen
Avo-Specerijen
0180-531141
www.avo.de
Ben the Spiceman
Tel: 0314-376802
www.benthespiceman.nl
Epos BV
Tel: 033-2417190
www.epos-specerijen.nl
Hela Thissen b.v.
Tel: 077 - 320 42 04
www.hela.nl
Intertaste / Degens BV
Tel: 078 - 6762344
www.intertaste.eu
Jadico Coating Systems b.v. /
specerijen
Tel: 010 - 4626600
www.jadico.nl
Lind en Burg BV
Tel: 0546-898282
www.lindenburg.org
Polaris Visdelicatessen B.V.
Tel: 070 - 300 00 88
www.polaris.nl
Raps Benelux
Tel. 0499-373525
www.raps.com
S.B.F. Wilba B.V.
Visbakmeel & Viskruiden
Tel: 079 - 3625624
www.visbakmeel.nl
Smedes Fine Food
Tel: 033 - 2988454
www.smedesfinefood.nl
Verstegen Spices & Sauces BV
Tel: 010 - 2455100
www.verstegen.nl
Kunststof Palletboxen
Dolav Benelux
Tel. 040-2350255
www.dolav.nl
Maaltijdcomponenten
Bonfait BV
0541-581700
www.bonfait.nl
Peka Kroef BV
06-55793816
www.pekakroef.com
Mosselen
Adri en Zoon BV
Tel: 0113 - 572087
www.adrimossel.nl
Aquamossel
Tel: 0113 - 573330
www.deltamossel.com
Delta Mossel b.v.
Tel: 0113 - 573330
www.deltamossel.com
Heiploeg International B.V.
Tel: 0595 - 405555
www.heiploeggroup.com

Krijn Verwijs Yerseke b.v.,
Premier
Tel: 0113 - 579010
www.krijnverwijs.com
Lenger Seafoods b.v.
Locatie Yerseke,
Tel: 0113 - 579279
Locatie Harlingen,
Tel: 0517 - 414455
www.lengerseafoods.nl
Meromar Seafoods B.V.
Tel: 0517 - 434067
www.meromar.nl
Neeltje Jans b.v.
Tel: 0111-653451
www.viskwekerijneeltjejans.nl
Koninklijke Prins en
Dingemanse
Tel: 0113 - 572910
www.prinsendingemanse.com
Roem van Yerseke B.V.
Tel: 0113 - 577714
www.zeelandsroem.nl
Vette en Verhaart b.v.
Tel: 0113 - 571451
www.qualimer.com
Onderhoudsproducten
Innotec
Tel: 053-4282954
info@innotec.nl
Ongedierte bestrijding
PCS Europe B.V.
079-3621144
www.pcs-europe.nl
Organisaties
Brancheorganisatie Garnalen (BOG)
Tel: 079-3030310
www.garnalenbo.nl
Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel
Tel: 036-5409945
www.cvah.nl
Combinatie van Beroepsvissers
Tel: 070 - 3369613
combinatievanberoepsvissers.nl
FoodResult. Marketing based
Solutions
Tel: 06-21458973
www.foodresult.com
Kadergroep Visketen
Tel: 06 - 20609831
www.kadergroepvisketen.nl
Mosselkantoor
Tel: 0113 - 579050
Nederlandse Vereniging van
Viskwekers (NeVeVi)
Tel: 06 - 10351193
Nederlandse Vissersbond
Tel: 0527 - 698151
www.vissersbond.nl
Nederlands Visbureau
Tel: 088 - 336 96 55
www.visbureau.nl
Producentenorganisatie
Mosselcultuur
Tel: 0113 - 576066
Schuttelaar & Partners
Tel: 070-318 44 44
www.schuttelaar.nl
United Fish Auctions
Tel: 0187 - 491377
www.unitedfishauctions.nl
Verbond van de Nederlandse
Visdetailhandel (VNV)
Tel: 070 - 33699671
www.visspecialisten.nl
Versplatform
Tel: 033 - 495 30 34
www.versplatform.com
Vereniging van Importeurs
van Visproducten (VIV)
Tel: 070 - 3369676
www.visimporteurs.nl
Vereniging van
Visspeciaalzaken ‘Visgilde’
Tel: 033 494 74 27
www.visgilde.nl/formule
Vis Ned
Tel: 0517 - 684141
www.visserij.nl
Visfederatie
Tel : 079-3030310
www.visfederatie.nl
Opleidingen
Mulder Training en Opleiding
Tel: 0527- 681664
www.muldertrainingenopleiding.nl
Prosea
Tel: 030 - 2300077
www.prosea.info
Zilte Academie Zeeland
06-54768239
www.zilteacademiezeeland.nl
Opslag
Plastibac
Tel: 0180-415371
www.plastibac.nl
Paling
Dil Import Export b.v., Gebr.
Tel: 0251-312306
www.dilvis.com
www.palingshop.nl
Fuikie Seafood
Tel: 0299 - 321375
www.fuikie.nl

FISHT R E N D
Foppen paling en zalm
Tel: 0341 - 412696
www.foppenpalingenzalm.nl
Holland Paling
Tel: 023 - 5384393
Polaris Visdelicatessen B.V.
Tel: 070 - 300 00 88
www.polaris.nl
Vishandel Klooster b.v.
Tel: 0228 - 312769
www.kloosterpaling.nl
Koelewijn, Jacob van Jan b.v.
Tel: 033 - 2985422
www.jacobvanjan.nl
Kraam Palingrokerij b.v.,
Gebr Kraan
Tel: 0527 - 242430
www.gebrkraan.nl
Nederlandse Vereniging van
Palinghandelaren
NeVePaling
Tel: 06 - 20035914
www.nevepaling.org
Lou Snoek Volendam B.V.
Tel: 0299 - 363599
www.mooijer.nl
Spakenburg Paling B.V.
Tel: 033 - 2988746
www.paling.nl
Palingrokerij Vlug BV
Tel: 0226 - 316017
www.palingrokerijvlug.nl
Fa. W. van Wijk B.V.
Tel: 0184661294
www.vanwijkvishandel.nl
www.palingpost.nl
Pinnen
CCV Nederland
088-2289911
www.ccv.nl
Worldline
0180-442442
www.pinnen.nl
Prijskaartjes
Toba Card Nederland
Tel: 0299-657676
info@tobacard.nl
Scherfijsmachines:
Vekah Koudetechniek
Tel: 0492555222
www.vekah.nl
Software
Quality Retail Solutions
0299-780885
www.qualityretailsolutions.nl
(koel) Transport
Daalimpex b.v.
Tel: 0251 - 261111
www.daalimpex.com
Hoek-Trans b.v.
Tel: 071 - 4023231
www.hoek-trans.nl
Koeijer Transport b.v.,
Tel: 0113 - 571377
www.koeijer.com
Mulder Transport B.V. Urk
Tel: 0527- 681664
www.muldertransport.nl
Oldenburger Transport b.v.
Tel: 050 - 5028570
www.oldenburgertransport.nl
Thermo King
Transportkoeling b.v.
Tel: 010 - 2100666
www.thermoking.nl
Veba Meditemp
Tel: 0413 - 269300
www.meditemp.com
Vebatrans
Tel: 0527 - 690943
www.vebatrans.nl
Transport- en procesbanden
Habasit Netherlands B.V.
Tel. 033-247 20 30
www.habasit.nl
Uien
Smit’s Uien
Tel: 070 - 3271061
www.smitsuien.nl
Vastgoed Makelaar
Timmer Makelaar
Tel: 0342-462739
www.timmer-makelaar.nl
Verkoopwagens:
BK Markttrailers BV
Tel: 0342 - 417559
www.bkmt.nl
Carrosseriefabriek
Harderwijk
Tel: 0341 - 417914
www.carhar.nl
Campa Carrosseriebedrijf
Tel: 0343 - 451327
www.campa.nl
Carwing BV
Tel: 0348 - 402442
www.carwing.nl
Evers Wagenbouw
Tel: 033 - 2982786 /
06 - 51408972
www.everswagenbouw.nl
InnovaN Trailers BV
Tel: 0318-500615
www.innovantrailers.nl
Peters Koelwagens b.v.
Tel: 0412 - 646960
www.peterskoelwagens.nl

Verpakkingen/
verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V.
Tel: 010 - 4150506
www.a1pack.com
Bandall Benelux BV
Tel: 0348-431520
www.bandall.com
Brabo-Pack Fresh Food
Packaging
Tel: 0416 - 333744
www.brabo-pack.nl
Conpax verpakkingstechniek
Tel: 0487 - 588111
www.conpax.com
F&F Verpakkingen
Draagtassen en verpakkingen
Tel: 0341-430413
www.fenfverpakkingen.nl
Gullimex BV
Tel: 074 - 2657788
www.gullimex.com
Hevel Vacuum BV
Tel: 075-6177637
www.hevel.nl
Hordijk EPS-verpakkingen
en isolatieproducten b.v.
Tel: 075 - 6126800
www.hordijk.nl
Multivac BV
Tel: 0348 - 436570
www.multivac.nl
Niverplast
Tel: 0548 - 538380
www.niverplast.com
Paardekooper
Tel: 0186 - 648222
www.paardekooper.nl
Paccor Netherlands B.V.
Tel: 088 - 5790900
www.paccor.com
Robertpack Industrail &
Packaging Equipment BV
Tel: 038 - 4652089
www.robertpack.nl
Selo B.V.
Tel: 0541 - 582000
www.selo.com
Sismatec
Tel: 0546 - 874111
www.sismatec.nl
Skillpack b.v.
Tel: 078 - 6933900
www.skillpack.nl
Smedes Fine Food
Tel: 033 - 2988454
www.smedesfinefood.nl
Smurfit Kappa Specialties
Division b.v.
Tel: 0475 - 474131
www.smurfitkappa.com
Tramper Technology BV
Tel: 0113 - 312811
www.ttbv.nl
Twinpack Special Products B.V.
Tel: 088-0308900
www.twinpacksp.com
Ulma Packaging
Tel: 0345 - 623800
www.ulmapackaging.nl
Ultrapak
Tel: 088 331 0 331
www.ultrapak.nl
Veer Karton
Tel: 075-6284659
www.veerkarton.nl
Veriplast Holland
Tel: 055 - 5777960
www.veriplast.com
Wolters Kunststoffen b.v.
Tel: 0547 -386000
www.wolterseurope.com
Zwager Techniek BV
verpakkingsmachines
Tel: 0251-272088
www.zwagertechniek.nl
Verlichting
Lixero
Tel: 0493-311314
www.lixero.eu
Verzekeringen
Kuindersma
Verzekeringen en
Hypotheken
Tel: 0513-417755
www.kuindersma.nl
Mercurius NV
Tel : 033-2475555
www.mercuriusnv.nl
Visbakolie
Haasnoot Vis BV
Tel: 070-4090500
www.haasnoot-vis.nl
Levo
Tel: 0517 - 394141
www.levo.nl
Magnesol® - FI & T BV
06-11434414
www.fitnl.com
Oliehoorn
Tel. 0229-244660
www.oliehoorn.nl
Polaris Visdelicatessen B.V.
Tel: 070 - 300 00 88
www.polaris.nl
Vandemoortele Nederland BV
Tel: 036-5229757
www.vandemoortele.com
Smedes Fine Food
Tel: 033 - 2988454
www.smedesfinefood.nl
Smilde Foods
Tel: 0513 - 639 639
www.smildefoods.nl

Visverwerking / groothandel
(algemeen)
AB Seafood ltd.
Tel: 0527-687075
www.abseafood.eu
Affish b.v.
Tel: 0183 - 303484
www.affish.nl
Ant Seafood
Tel: 0527 - 687328
www.antseafood.nl
As, Versvishandel Jan van
Tel: 020 - 5829990
www.janvanas.nl
Bakker, b.v.,
Zeevisgroothandel
Tel: 0255 - 514003
www.bakker-vis.nl
Bond Seafood
Tel: 076 - 5711666
www.bondseafood.com
Bos Seafood, visgroothandel
Tel: 0527 - 291687
www.bosseafood.nl
Brand Seafood BV
Tel: 040 - 2811487
www.brand-seafood.nl
Crusta B.V.
0527-688758
www.crusta.nl
Culimer B.V.
Tel: 010 - 4532050
www.culimer.com
Dayseaday Fresh & Frozen B.V.
Tel: 0527 - 684684
www.dayseaday.com
Delgado Import-Export
06-15084880
Dutch Seafoods
Tel: 0255 - 519546
www.dutchseafoods.nl
Egro Worldwide BV
Tel: 030 - 2650000
www.egro.nl
Fish Partners
Tel: 033 - 2998010
www.fishpartners.nl
Fisherman’s Choice B.V.
Tel: 070- 3624780
www.fishermanschoice.nl
Fisk Annema
Tel: 0511 - 472506
www.annemavis.nl
FIX FISCH BV
tel: 071 - 4035199
www.fixfisch.nl
Frozen Seafood BV
Tel: 06-25038024
www.frozenseafood.nl
Fuikie Seafood
Tel: 0299 - 321375
www.fuikie.nl
Haasnoot Vis BV
Tel: 071 - 4090500
www.haasnoot-vis.nl
Heijer en Zn. W.G. den
Tel: 070 - 3547500
www.highseas.nl
Interseafish B.V.
Tel: 0166 - 604040
www.interseafish.nl
Isola Fish b.v.
Tel: 0527 - 685 043
www.isolafish.nl
Karel Hoeve IJmuiden B.V.
Tel: 0255-546060
www.karelhoeve.nl
Kennemer Visgroep
Tel: 033 - 2997900
www.kennemervis.nl
Klaas Puul b.v
Tel: 0299 - 364247
www.klaaspuul.com
Koelewijn Seafoods b.v.
Tel: 033 - 299 9494
www.koelewijn-seafood.nl
Koelewijn’s Haringinleggerij
Tel: 033 - 2988044
www.visgroothandel.com
Koman’s Vishandel B.V.
Tel: 0168 - 412422
www.komanvis.nl
Konter, Vishandel en
palingrokerij
Tel: 0527 - 241377
www.konterpaling.nl
Koffeman Urker Vishandel b.v.
Tel: 0527 - 686039
www.koffeman.nl
Landa Conserven/ Landa
Seafood
Tel: 0164 - 612699
www.landaconserven.nl
Langbroek b.v.,
Zeevisgroothandel C.J.
Tel: 0255 - 516 357
www.vistransport.nl
Lijster Haring-en Visgroothandel
Tel: 0528-266876
Louw Spijkerman Zeevis
Tel: 05193 - 49080
www.louwspijkerman.nl
Zeevishandel Mercuur
Tel: 0255 - 535174
www.mrvis.nl
Meij Visgroothandel b.v.
Tel: 0299 - 651561
www.meij.nl

Mooijer Volendam b.v.
Tel: 0299 - 369037
www.mooijer.nl
Mulder Transport
Tel: 0527-681664
www.muldertransport.nl
Neerlandia Urk b.v.
Tel: 0527 - 206530
www.neerlandia.com
Neptunus b.v.
Tel: 053 - 4614055
www.neptunus.nl
NorthSeaFood Holland b.v.
Tel: 0527 - 689251
www.northseafood.com
Ocean Fish B.V.
Tel: 0317-428539
www.oceanfish.nl
Open Seas B.V.
Tel: 013-5053060
www.openseas.nl
Ouwehand Visverwerking b.v.
Tel: 071-4051111
www.ouwehand.com
Palingrokerij Vlug BV
Tel: 0226-316017
www.palingrokerijvlug.nl
Parlevliet & Van der Plas b.v.
Tel: 071-7890000
www.parlevliet-vanderplas.nl
Platvis Holland b.v.
Tel: 0299-374375
www.platvis.nl
Polaris Visdelicatessen BV
Tel: 070-3000088
www.polaris.nl
Poisson & Cuisine B.V.
Mr. Snijderweg 55, Stellendam
Tel. 0187 - 491800
www.poisson-cuisine.nl
Poseidon Food BV
Tel: 030 - 8000620
www.poseidon-food.com
Rijperaal Palingkwekerij /
Rokerij
Tel: 0492 - 574444
www.rijperaal.nl
Rodi Zeevishandel
Tel: 0527 - 685561
www.rodivis.nl

Scanimex Seafood
Tel: 076 - 5969330
www.scanimex.nl
Schmidt Zeevis Rotterdam b.v.
Tel: 010 - 2140673
www.schmidtzeevis.nl
Schuitemaker Horeca /
Viswinkel b.v.
Tel: 071 - 4029798
www.schuitemaker-vis.nl
Seafood Connection
Tel: 0527 - 687066
www.seafoodconnection.nl
Sea Fresh B.V.
Tel: 0527 687239
www.seafresh.nl
Seafood Parlevliet b.v.
Tel: 0255 - 535111
www.seafoodparlevliet.nl
Herman Smit & Zoon BV
Tel: 010 - 4295339
www.smitstokvis.nl
Stoelwinder Vis BV
Tel: 058 - 2885656
www.stoelwindervis.nl
Sumare Fish b.v.
Tel: 071 - 4088888
www.sumarefish.nl
Queens Products b.v.
Tel: 0315 - 270115
www.vriesversevis.nl
Quick Frozen
Tel: 0527 - 680000
www.quickfrozen.nl
Urk Export B.V.
Tel: 0527 - 689689
www.urk-export.nl
Van der Lee Seafish BV
Tel: 0527-689022
www.vanderleeseafish.com
Vishandel Tel
Tel: 0255 - 537831
www.vishandeltel.nl
Varia Vis
Tel: 0527 - 260030
www.variavis.nl
Vishandel VD 119
Tel: 0299 - 321118
www.vd119.nl

| 23

W&A Fish BV
Tel: 0113-572045
www.wafish.nl
Waasdorp, Zeevishandel N.
Tel: 0255 - 512796
www.waasdorp.nl
H. van Wijnen
Tel: 0180 - 512655
www.hvanwijnen.nl
Wylax International B.V.
Tel: 0183 - 301333
www.wylax.nl
Zalmhuis Steur BV
Tel: 0299 - 651491
www.zalmhuissteur.nl
Zwan en Zoon B.V.,
W. van der
Tel: 070 - 3545466
www.vanderzwan.nl
Vloeren en wanden
AVG vloeren en wanden
Tel: 0344-645196
www.avgvloeren.nl
Javeko BV
Tel: 076-5720586
www.javeko.nl
Rvs Afvoergoten BV
Tel: 0299-671237
www.rvs-afvoergoten.nl
Firma Roth
Tel: 045-5417571
www.firmaroth.nl
Smit Vloersystemen
Tel: 0314-345627
www.smitvloeren.nl
Willemsen Isolatiebouw
Tel: 030-2410126
www.willemseniso.com
Webshops
Graaggedaan.nl B.V.
Tel: 085-7604360
www.graaggedaan.nl
Shopforce
Tel: 085-8883395
www.shopforce.nl
Wegen en Meten
Gullimex BV
Tel: 074 - 2657788
www.gullimex.com
T Service
Tel: 0485-542626
www.tservice.nl

De Vismarkt
AANGEBODEN:
Ruimte voor viswinkel of horecazaak, z.g.a.n. Lage huur en
overnameprijs. W.C. Schalkwijk,
Haarlem, 100.000 inwoners,
geen viswinkel in de buurt.
Bel voor meer informatie:
06 2601 8050.
Vishandel Kes VOF,
Contactpersoon: C.J. Kes.

AANGEBODEN:
Viswinkel/ horecazaak
Overname – inventaris compleet
In centrum enkhuizen
Vraagprijs: 120.000, huurprijs:
1545 p.m vast
Info: 06 24377603

AANGEBODEN:
Viswinkel / horecazaak
Overname-inventaris
In centrum Enkhuizen
Prijs: n.o.t
1545 p.m. vast
Info: tel: 06 24377603

AANGEBODEN
AVG Vloer en Wandtechnieken
uit Ochten heeft werk voor u.
Door onze sterke groei zijn
we op zoek naar enthousiaste
nieuwe medewerkers.
Wij maken kunststofvloeren
door geheel Nederland.
Bel ons op tel: 0344 - 645196

De Vismarkt

✃

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 2 - 2019

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht
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Bedrijfsnaam

: ........................................................................................................................................

Contactpersoon : ........................................................................................................................................
Adres

: ........................................................................................................................................

Postcode

: ........................................................................................................................................

Plaats

: ........................................................................................................................................

Telefoon

: ........................................................................................................................................

E-mail

: ........................................................................................................................................

Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie:
Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek
Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl

Het hele
jaar door
zijn wij uw
FishPartner

Dagvers
Geleverd

UW TOTAALLEVERANCIER VOOR DE VISHANDEL

Telefoon 033 - 299 80 10 | www.fishpartners.nl

