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Nationale Haringtest gaat op zoek
naar Lekkerste Haring
De Vereniging van Nederlandse Visspecia
listen (VNV) en de Centrale Vereniging
voor de Ambulante Handel (CVAH) zoeken
met de eerste editie van de Nationale
Haringtest naar de lekkerste haring.
Dit nieuwe gezamenlijke initiatief sluit
naadloos aan op de doelstelling van beide
organisaties om consumenten en vis
specialisten nader tot elkaar te brengen.
Consumenten worden actief betrokken
bij de zoektocht.
VNV en CVAH verwachten met de test het ambacht
van de visspecialist te promoten onder een breed
publiek. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Kibbeling Cup en de AD Haringtest zal de nieuwe
Nationale Haringtest geen landelijke winnaar
krijgen, maar 12 provinciale winnaars. Een bewuste
keuze vanwege de grote regionale smaakvoor
keuren en de verschillen in consumptiewijze. De
finalisten per provincie worden geselecteerd op
basis van het aantal stemmen én/of de gemiddelde
beoordeling van de consument.
Dubbele stemronde
De zoektocht naar de provinciale winnaar vindt
plaats via twee ronden. In de eerste ronde, van
13 juni tot en met 30 juni, bepalen consumenten
de 6 finalisten per provincie. Zij doen dit door de
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haring van hun visspecialist te beoordelen. Deze
stemronde levert cijfers op voor smaak, uiterlijk en
prijs-kwaliteit. Er ontstaat zo een top 6 die bestaat
uit ondernemers met de meeste stemmen (3x) en
de beste gemiddelde beoordeling (3x). De finalisten worden begin juli bekend.
Beoordeling i.s.m. ISO-gecertificeerd
onderzoeksbureau
In de tweede ronde wordt bij de finalisten in
samenwerking met een ISO-gecertificeerd onderzoeksbureau een veel uitgebreidere enquête
afgenomen. Ook hier is niet een vakjury, maar een
consumentenpanel aan zet. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er door de gekozen testmethodiek voor alle finalisten een gelijk speelveld is.
De visspecialist met het hoogste gemiddelde cijfer
mag zichzelf provinciewinnaar van de Nationale
Haringtest noemen.
Aanmelden
Deelname kost € 195,- exclusief BTW per winkel of
verkoopwagen. Voor extra wagens of winkels wordt
er een tarief van € 95,- gerekend. Iedere deelnemer
wordt toegevoegd aan de stemtool, ontvangt
promotiematerialen voor zijn/haar verkooppunt én
ontvangt het rapport met de cijfers en opmerkingen
gegeven door de klanten. Geïnteresseerden
kunnen voor meer informatie en aanmelden naar
www.visspecialisten.nl/nationaleharingtest
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Maak kennis met de bedrijfsadviseur,
speciaal voor de visdetaillist.
De winkel loopt wel, maar het kan beter. U hoort over de economie die opleeft, maar
daar merkt u in de verkoop nog weinig van. De cijfers zijn ook weleens beter geweest.
De boekhouder kan u wel vertellen waar het beter moet, maar u moet het toch zelf
doen. Bovendien kost zo’n adviseur meteen veel geld. Had u maar iemand met wie u
kon “sparren”. Een soort collega, maar dan geen concurrent. Iemand die weet wat er
speelt, die uw bedrijf eens helemaal doorlicht en zo de punten aanwijst waar de schoen
wringt. Die adviezen kan geven, het liefst op basis van eigen ervaring. Maar dan niet te
duur. Zo iemand is er nu!
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en Versplatform presenteren een
nieuwe service: de bedrijfsadviseur, speciaal voor de visdetaillist.
Persoonlijk advies op maat
De bedrijfsadviseur komt bij u langs op locatie en
maakt een analyse van de huidige situatie in uw
winkel of bij uw ambulante verkooppunt. Deze
analyse betreft, afhankelijk van uw wensen, een
totale scan van uw winkel en bedrijfsvoering.
Aan de hand hiervan wordt er een advies opgesteld
op het gebied van bijvoorbeeld assortiment,
prijsbeleid of de inzet van uw promotiemiddelen.
Dit advies wordt vervolgens aan u teruggekoppeld.
Afhankelijk van uw eigen wensen en in overleg met
u kunnen de voorgestelde veranderingen dan
ingevoerd worden. Na een bepaalde periode kunt u
het effect van de genomen maatregelen zelf
evalueëren ; waar nodig kunt u dan alsnog bijsturen. Ook kunt u ervoor kiezen om gedurende

langere tijd gebruik te blijven maken van de
bedrijfsadviseur.
Het eerste bezoek, bestaande uit de bedrijfsscan,
is GRATIS! Uiteraard zal er vertrouwelijk worden
omgegaan met alle informatie.
Interesse in een kennismaking?
Dus denkt u dat er meer uit uw bedrijf te halen valt,
loopt het niet zoals u wilt of loopt u tegen andere
zaken aan als ondernemer waarover u eens wilt
“sparren” met iemand anders uit de branche? Meld
dan aan via de website www.visspecialisten.nl/
bedrijfsadvies. Hier leest u ook meer informatie over
de mogelijkheden van de nieuwe service en de
achtergrond van de bedrijfsadviseur; Roel Hopman.

Roel Hopman, Bedrijfsadviseur

“Ik ga graag met u in gesprek
om te kijken waar
resultaatverbetering mogelijk is”
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Vispiratiedag weer op V
Noviteiten, proeverijen en workshops
Op 19 & 20 maart 2018 is de vierde editie van het Vers Inspiratie Platform (VIP).
Op de maandag (de 19e) van het VIP vindt weer de Vispiratiedag plaats. Een unieke dag
voor alle visspecialisten in Nederland vol noviteiten, proeverijen en workshops.
Op een speciaal Vispiratieplein staan verschillende
deelnemers gericht op de vis. Daarnaast zijn er een
aantal activiteiten speciaal voor de visspecialisten:
Gratis deelname Nationale keuring haring snijden
Inmiddels is de jaarlijkse haringsnij keuring vast
onderdeel van de Vispiratiedag. Ook u kunt hieraan
deelnemen (lees verder op pag. 6)
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Presentatie en toelichting Nationale Haringtest
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV)
en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
(CVAH) zullen tijdens de Vispiratiedag de nieuwe
Nationale Haringtest presenteren en toelichten.
Formules visspeciaalzaken presenteren zich
Naast de aanwezigheid van o.a. het Visgilde zal ook
een nieuwe formule, PuurVis, zich tijdens de
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p VIP 2018
Vispiratiedag presenteren. U bent van harte welkom
om u te laten informeren over de mogelijkheden
van de diverse formules.
Wat kunt u verder verwachten? Het wordt weer een
dag vol met inspiratie, proeverijen en ontmoetingen.
Op het Vispiratieplein zijn deze dag ook speciale
productleveranciers aanwezig met ambachtelijk
gerookte zalm en onbewerkte Hollandse garnalen.
Naast het Vispiratieplein is er ook weer een speciaal
BBQ terras, een proefplein en kunt u diverse
inspiratiezones van de deelnemers bezoeken.
In het speciale VIP theater vindt een interactief
programma plaats met interessante en motiverende
sprekers. De Vispiratiedag is op maandag 19 maart
van 15.00 tot 22.00 uur en de entree is gratis.
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U doet toch ook mee?

Nationale keuring haring snijden 2018
Inmiddels is de jaarlijkse haringsnij keuring vast onderdeel van de Vispiratiedag.
Vorig jaar sneden bijna 180 ondernemers en medewerkers bijna 400 haringen op
de Vispiratiedag. Dit resulteerde in een gemiddeld cijfer van een 9,0. Cijfers die de
deelnemers weer gebruikte in de promotie naar hun klanten.
Bewijs van ambacht
De echte piek na de jaarlijkse veiling van de Hollandse
Nieuwe wordt al jaren korter. Dat betekent ook dat
u meer moeite moet doen om een vers gesneden
haring te verkopen. Maak het uzelf ook dit jaar
makkelijker door gratis mee te doen met de keuring
haring snijden. Een onafhankelijke jury beoordeeld

uw gesneden haring. Enkele weken na afloop van
de Vispiratiedag heeft u al een gedrukte oorkonde,
met uw eindcijfer, op de mat liggen. Een geweldig
bewijs van uw ambacht en een extra reden voor de
consument om nog eens een haring bij u te kopen.
Doe gratis mee, ook uw medewerkers!
De Nationale keuring haring snijden is gratis voor
deelname. Maar niet alleen voor u, als ondernemer,
ook uw medewerkers zijn welkom. Iedere deelnemer,
ongeacht of deze in dezelfde winkel of verkoop
wagen werken, ontvangt een unieke oorkonde.
Dit vergroot het verhaal richting uw klanten.
Let erop: het aantal plaatsen is beperkt, vooraf
aanmelden is daarom belangrijk. Dit kan eenvoudig
via www.visspecialisten.nl/haring.
Maandag 19 maart:
15:00 - 20:00 uur: Nationale keuring haring snijden

Mede mogelijk gemaakt door:

Promoot het aanstaande haringseizoen

Hollandse Nieuwe actie
Al jarenlang ontwikkelt de VNV met succes de
spaarkaartactie voor het haringseizoen. Ook in
2018 kunt u weer intekenen op deze spaarkaart.
Hiermee promoot u de komst van de Hollandse
Nieuwe op woensdag 13 juni. Al vanaf Koningsdag
kunt u dit middel inzetten om niet alleen bestaande,
maar ook nieuwe klanten bekend te maken met de
startdatum. Daarnaast, wanneer goed ingezet,
biedt de spaarkaart u ook de mogelijkheid om van
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normale klanten, trouwe klanten te maken en het
bonbedrag te verhogen.
Uiteraard is aan alle materialen gedacht, zodat u
met posters, advertenties en afbeeldingen voor
op eventuele tv-schermen uw klanten kunt
benaderen. Wilt u meedoen? Bestel uw pakket
via www.visspecialisten.nl/haringactie. Bestel
tijdig, uiterlijk maandag 2 april!
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VIS VAN DE MAAND MAART

Agenda

Voor echte lekkerbekken!

Maart
Vis van de maand:
Heek
19 - Vispiratiedag
+ VIP Event 2018

HEEK
Kijk voor meer informatie en recepten op:

20 - VIP Event 2018

aamheidwww.verrasjesmaakmetvis.nl
duurz
VIS VAN DE MAAND APRIL
GARANTIE

Het geheim van
visliefhebbers

VNV_Q1_Q2_2018_poster_49x69_415025.indd 3

30-10-17 22:40

April
Vis van de maand:
Tongschar
2 – bestel uw
haring materialen!

• Geïntegreerd vispiratieplein
• Keuring haring snijden

TONGSCHAR
Kijk voor meer informatie en recepten op:

duurzaamheid

www.verrasjesmaakmetvis.nl
GARANTIE
VIS VAN DE MAAND MEI

Mei
Vis van de maand:
Makreel

Vet gezond (en lekker)!
VNV_Q1_Q2_2018_poster_49x69_415025.indd 4

30-10-17 22:40

MAKREEL
Kijk voor meer informatie en recepten op:

aamheidwww.verrasjesmaakmetvis.nl
duurz
GARANTIE
VNV_Q1_Q2_2018_poster_49x69_415025.indd 5

30-10-17 22:41
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De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
28 mei 2018. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 13 april 2018 aanleveren via info@visspecialisten.nl.
Like ons op Facebook via www.facebook.com/visspecialist
Volg ons op Twitter via @nlvisspecialist

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

