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SPAKENBURG

epicentrum van de
Nationale Haringcampagne
Onlangs vonden in Spakenburg twee
bijzondere activiteiten plaats in het
kader van de Nationale Haringcampagne
2019. Op woensdag 12 juni stond alles in
het vissersdorp in het teken van de
Hollandse Nieuwe tijdens de Nationale
Haringdag. Negen dagen later, op vrijdag
21 juni vond er in de aanwezigheid van
pers en diverse genodigden een chique
haringdiner plaats in restaurant De
Mandemaaker. Conclusie: haring is een
veelzijdiger product dan de meeste
mensen dachten.

Nationale Haringdag
Bijna 20 authentieke botters voeren mee tijdens de
Nationale Haringrace. Na een spannende race won
het team van VNV Zorgportaal met medewerkers
en klanten van Supergarant de eerste prijs. De paar
stevige buien die aan het begin van de middag
vielen, mochten de pret niet drukken. Bij
terugkomst op het Spuiplein vonden de laatste
voorbereidingen plaats voor de grootste
haringparty van Nederland. Vanaf 15.00 uur was
iedere haringliefhebber van harte welkom om te
genieten van de Hollandse Nieuwe. Niet alleen op
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de traditionele wijze aan de staart of in stukjes,
maar ook in de vorm van spectaculaire nieuwe
haringamuses die waren bedacht en bereid door
leerlingen van SVO. Aan het eind van de middag
werd er in het Emondt KMI Haringpaviljoen een
vaatje Hollandse Nieuwe geveild. Vishandel De
Graaf – Roos & zn. bracht bij deze Amerikaanse
veiling het laatste bod uit en werd de winnaar.
De opbrengst van maar liefst € 17.000,- wordt
gedoneerd aan de Stichting Behoud Museumhaven
Spakenburg
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botterwerf in het hart van het dorp een uitleg over
de geschiedenis van het haringvissen. De smaakpapillen werden daar direct geprikkeld door twee
heerlijke amuses, die waren bereid door leerlingen
van het Koning Willem I College. De eerste een
tartaar van haring met zoetzure groente op
roggebrood van Van der Meulen, vervolgens een
marshmallow die was bereid met haring en
Hooghoudt jenever. In De Mandemaaker kregen de
gasten de ene na de andere culinaire traktatie met
haring voorgeschoteld. Met name de haringcarpaccio, ingelegd met korenwijn en Hollandse
garnalen oogstte lof. Iedere gang werd voorzien van
een bijpassend drankje van sponsors Hooghoudt en
Hertog Jan. Na afloop was iedereen het er met
elkaar over eens. Haring verdient een veel
prominentere plaats in de Nederlandse Horeca.

Haringdiner
Op vrijdag 21 juni organiseerde de Stichting
Promotie Visdetailhandel in samenwerking met
sponsor van de Nationale Haringcampagne
Hooghoudt een chique haringdiner in restaurant
De Mandemaaker in Spakenburg in het bijzijn van
diverse culinair journalisten, sponsors en
bestuursleden. Het gezelschap kreeg bij de
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Visbeurs 2019 | Ready for the Future!
Maandag 7 oktober 2019 | Bunschoten-Spakenburg

Veertiende editie
van de Visbeurs
In voormalig vissersdorp Bunschoten-Spakenburg wordt dit jaar op maandag 7 oktober
de veertiende editie van de Visbeurs georganiseerd. Deze editie van de Visbeurs staat
volledig in het teken van de toekomst. De beurs wordt eens in de twee jaar
georganiseerd door De Spakenburgse Vishandel Vereniging (SVV) en de vorige editie
gaat dus terug naar 2017. Deze editie trok maar liefst 5.000 bezoekers wie vrijwel
allemaal werkzaam waren in de visdetailhandel of ambulante vishandel. Dit jaar
worden tijdens de Visbeurs de provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019
bekend gemaakt.
Ready for the Future
Op de Visbeurs kunt u volop inspiratie opdoen en
kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen en
producten van de tientallen vertegenwoordigers
en standhouders. Het thema van de Visbeurs,
‘Ready for the Future’, is niet zomaar gekozen. De
voortdurende ontwikkelingen in de economie en
de samenleving lijken steeds sneller te gaan en ook
visspecialisten krijgen hier steeds vaker mee te
maken.

FutureProef Paviljoen
De beurs presenteert een speciaal ‘FutureProef
Paviljoen’. In dit paviljoen zijn ontwikkelingen te
zien van nieuwe producten en concepten. Zo zijn er
in het paviljoen veel nieuwe recepten, producten
en smaken te proeven van bijvoorbeeld
toeleveranciers. De Visbeurs is namelijk hét
moment om nieuwe producten te lanceren.
Efficiency is het middel om bedrijfsrendement te
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verbeteren en de leveranciers van apparatuur
spelen daar fanatiek op in. In het paviljoen is
daarom ook zeker ruimte gereserveerd om nieuwe
apparatuur uit te proberen.
Volop inspiratie op de beursvloer
Denkt u als ondernemer na over concepten als
‘ready to eat, ready
to cook, ready to
snack of ready to
win’? Dan bent u op
de Visbeurs aan het
juiste adres! De
beurs biedt namelijk
volop inspiratie bij deze concepten. De afgelopen
jaren is het aantal vis verkooppunten gestegen met
ruim 30%. Dit komt waarschijnlijk door het
zichtbare ambacht van de visspecialist maar ook
door de passie die men uitstraalt. Consumenten
kiezen steeds vaker voor gemak maar ook voor
bewustere en gezondere keuzes.
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Duurzame koop
Ook staat duurzaamheid bij veel consumenten
hoog in het vaandel. Producten en diensten
worden steeds vaker met zorg uitgekozen. Bij de
lokale visspecialist hebben consumenten niet
alleen een breed aanbod aan verse en duurzame
vissen, ook kunnen consumenten bij de
visspecialist
aankloppen voor een
goed advies en het
maken van
bewustere en
duurzamere keuzes.
De Visbeurs is dé
uitgelezen kans om meer dan 5.000 visdetaillisten,
ambulante specialisten en hun medewerkers te
ontmoeten op 1 dag en ervaringen met elkaar te
delen zodat we de ambacht van dit prachtige vak
nog breder kunnen dragen met zijn allen.

De Visbeurs is hét ontmoetingspunt voor
iedereen die zijn brood verdient met vis

Visbeurs 7 oktober 2019
10.00 – 20.00 uur
Nautisch centrum Nieuwboer – Westdijk 36
Bunschoten-Spakenburg

Voor meer
info kijkt u
op
visbeurs.n
l

De entreebewijzen worden met de Beurscatalogus verspreid door de VNV. Tevens worden entreebewijzen
verspreid door standhouders en vakbladen.

Parkeren
- Parkeren kan bij Sportpark De Westmaat (nabij beurslocatie)
- Is de parkeerplaats bij De Westmaat vol, dan kunt u parkeren bij Sportpark De Vaart (Bikkersweg).
Vanaf hier rijdt een pendelbus naar de beurslocatie.
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TRANSPARANTIE

van de visketen
De Good Fish Foundation (GFF),
Vereniging van Visspecialisten (VNV) en
de MSC (Marine Stewardship Council)
hebben zich als doel gesteld om de
transparantie in de visketen te vergroten.
Dit doen ze ieder in hun eigen stukje van
de keten.
Interesse
in het grat
is
etiketsyst
eem?
Kijk dan o
p
visspeciali
sten.nl

De keten begint vaak bij de visserij. Jan van Keulen,
commercieel manager Benelux bij het MSC, is
onlangs begonnen om het aantal MSCgecertificeerde viswinkels te vergroten. Er is een
toenemende vraag vanuit de klant naar het MSCkeurmerk. Jan gaat de dialoog aan met
visspecialisten om MSC-gecertificeerde vissen
meer in de schappen te krijgen. Jan: “Voor MSCgecertificeerde vissen zou de consument in eerste
instantie moeten gaan naar de visspecialist.”
Heldere etiketten
Bij transparantie van de keten zijn ook heldere
etiketten van belang. De GFF en het VNV hebben
een etiketteringssysteem ontwikkelt die het voor
visspecialisten eenvoudiger maakt om de etiketten
te vullen met de juiste informatie. Ter stimulering
krijgen de eerste honderd visspecialisten het
systeem gratis. Meer informatie hierover is te
vinden op www.visspecialisten.nl.
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Meer omzet
door de juiste
betaaloplossing
Optimalisatie van klantbeleving staat
centraal bij ondernemers. Eenvoud,
efficiëntie, betrouwbaarheid en
veiligheid zijn hierbij belangrijke
succesfactoren. Ook de geboden
service draagt bij aan de
klanttevredenheid en afrekenen is een
belangrijk onderdeel van de service.
Daar helpt Worldline u graag bij.
Betaalgemak
Het aantal betalingen met betaalkaarten stijgt
nog altijd in Nederland en de populariteit van
contactloos betalen neemt nog altijd fors toe.
Ervaring leert dat meer betaalgemak leidt tot
meer omzet. Met een flexibele en mobiele
betaalautomaat kunt u uw klanten altijd en
overal laten betalen met de betaalkaart. Bij
Worldline kiest u uit een groot assortiment
toonbank- en mobiele betaalautomaten welke
zeer betrouwbaar zijn en gekoppeld kunnen
worden aan uw kassa. Kortom, het investeren in
goede en betrouwbare betaalautomaten werkt
in uw voordeel!
Anders nog iets?
Wordline helpt u graag om uw klant zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Kijk voor meer
informatie op pinnen.nl of neem contact met
ons op.
Website: www.pinnen.nl
Telefoon: 088 765 7010
E-mail: sales-netherlands@worldline.com
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Smedes helpt je verder in je vak

2300 artikelen voor de visspecialist | Alles voor gebakken vis
Logistiek op maat | Smaak Smederij workshops | Margemaker recept-calculatietool | Vitrineadvies | Schoonmaakplan

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

HOLLANDSE

NIEUWE
Stay young, stay strong!

www.fishpartners.nl
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De complete betaaloplossing

Meer nodig dan alleen een betaalautomaat?

voor uw onderneming

Check onze complete betaalpakketten voor een
vast bedrag per maand op:
shop.worldline.nl
+31 (0)88 765 70 10
sales-netherlands@worldline.com

Het bieden van de juiste betaalmogelijkheden draagt bij aan succesvol ondernemen. Met onze
betrouwbare betaalautomaten biedt u uw klanten alle voordelen van contactloos betalen.
Maak snel kennis met onze nieuwste draagbare betaalautomaat de YOMOVA Portable op

shop.worldline.nl
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Agenda
VIS VAN DE MAAND SEPTEMBER

Smakelijk en veelzijdig

September
Vis van de
maand:
Schol

SCHOL

De zilte snoepjes
van de zee

HOLLANDSE
GARNALEN

Oktober
Vis van de
maand:
Hollandse
garnalen

www.verrasjesmaakmetvis.nl

www.verrasjesmaakmetvis.nl

Probeer ook eens rauw

VIS VAN DE MAAND OKTOBER

Kijk voor meer informatie en recepten op:

Kijk voor meer informatie en recepten op:

VIS VAN DE MAAND NOVEMBER

02-08-19 14:25

November
Vis van de
maand:
Heilbot

HEILBOT
Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

VIS VAN DE MAAND DECEMBER

Welke soort kiest u?

December
Vis van de
maand:
Zalm

ZALM
Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl
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Vereniging van Nederlandse Visspecialisten
Secretariaat
Fokkerstraat 2, 3833 LD Leusden
Tel: 033 – 495 30 96, Fax: 033 – 494 74 27
Email: info@visspecialisten.nl
Website: www.visspecialisten.nl
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De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
januari 2020. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 1 november 2019 aanleveren via info@visspecialisten.nl.
Like ons op Facebook via www.facebook.com/visspecialist
Volg ons op Twitter via @nlvisspecialist

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

