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Vispiratiedag op
VIP druk bezocht
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Het door Versplatform georganiseerde Vers Inspiratie Platform (VIP)
gecombineerd met de Vispiratiedag kon ook dit jaar weer rekenen op massale
belangstelling. Net zoals de afgelopen jaren vond dit evenement plaats in Expo

e-mail: info@visspecialisten.nl
Meer informatie:
www.visspecialisten.nl
www.verrasjesmaakmetvis.nl
www.versplatform.com

Houten op 19 en 20 maart.
Op de maandag was er veel aandacht
voor de visspecialisten en de diverse
vis gerelateerde activiteiten. Ook de
deelnemers (exposanten) pakten flink
uit met prachtige stands die veel bekijks
trokken. Op het aangrenzende BBQ-plein
kon men zich laten inspireren op het
gebied van buiten koken en kreeg men
alles mee over de laatste trends en
ontwikkelingen op dat gebied.

kunnen voor meer informatie en het aanmelden
terecht op de website van de VNV:
www.visspecialisten.nl/nationaleharingtest.
Ook de eerste aanmeldingen voor de Nationale
Haring Race werden ontvangen. Kort na het
openen van de inschrijving meldde zich de
eerste enthousiaste ondernemer aan voor de
Race. De Race zal plaatsvinden op woensdag
13 juni 2018 met klassieke botters rondom de
wateren van Spakenburg. Door de mix van
nostalgie, puur culinaire verwennerij en een
spannende zeilwedstrijd belooft het een
onvergetelijke dag te worden.
Het programma en alle overige informatie leest
u op de website: www.visspecialisten.nl/
haringrace.

Website VNV in een nieuw jasje

Keuring haring snijden
De Nationale keuring haring snijden
is sinds een aantal jaren een vast
onderdeel tijdens de Vispiratiedag.
Op de oproep van de VNV om je
hier van te voren voor aan te
melden, gaven veel visspecialisten
gehoor. De laatste plekken werden
tijdens de dag zelf ingevuld,
waardoor de maximale capaciteit
werd benut. De vakkundige jury
had dan ook de nodige tijd nodig
om alle deelnemers te beoordelen.
Met deze keuring testen deelnemers hun vakmanschap én ze
kunnen het resultaat delen met
de consument. Alle kandidaten
ontvangen na afloop namelijk als

bewijs van deelname een certificaat met de
beoordeling.

Haringtest & Haring Race
Tijdens de Vispiratiedag startte ook de aanmeldperiode van de Nationale Haringtest. Met de
eerste editie van de test zoeken de Vereniging
van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
(CVAH) naar de lekkerste haring. Consumenten
worden actief betrokken bij deze zoektocht en
de nieuwe test zal voor iedere visdetaillist
kansen bieden. Zo wordt een deelnemer
toegevoegd aan de online stemtool, ontvangt hij/
zij promotiematerialen voor zijn/haar verkooppunt én ontvangt het rapport met de cijfers en
opmerkingen gegeven door de klanten.
Geïnteresseerden in de Nationale Haringtest
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De website van de VNV is in een nieuw jasje
gestoken. Naast de nieuwe look & feel is de
informatie opnieuw geordend en overzichtelijk
geplaatst. Het zoeken van informatie is nu nog
gemakkelijker geworden. Bovendien is de
nieuwe website geschikt voor gebruik op
mobiele telefoon en tablet. Nieuwsgierig
geworden naar de nieuwe website of wilt u
weten van de VNV voor u kan betekenen?
Bekijk het op www.visspecialisten.nl •
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