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Nationale Haringdag:
de grootse haringparty van Nederland!

Laatste kans om in te schrijven!
t/m 31 mei 2019
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VNV voorzitter Peter
van de Laar (70) maakt plaats
voor de volgende generatie

Terugblik Keuring
Haring Snijden 2019
Tijdens de vijfde editie van het
Vers Inspiratieplatform (VIP) in april,
is er weer volop haring gesneden
tijdens de Nationale Keuring Haring
Snijden. Een mooie ondersteuning
van het vakmanschap in aanloop
richting het haringseizoen dat start
op 12 juni.
Het inmiddels vaste onderdeel op de
maandag van VIP – de Nationale Keuring
Haring Snijden – was ook dit jaar weer een
goedbezochte activiteit. Bijna 120 deel
nemers deden mee en er zijn weer hoge
resultaten behaald. Zo zijn er 90 deelnemers
die hoger dan een 9 gescoord hebben,
waarvan 17x een 10. Geweldige resultaten
die de deelnemers kunnen gebruiken in
de promotie naar hun klanten rondom het
haringseizoen!

Onlangs werd hij 70 jaar en besloot hij
(Peter van de Laar) dat het tijd werd om
het stokje over te dragen aan de volgende
generatie. Peter van de Laar was ruim 30 jaar
betrokken bij de Vereniging van Nederlandse
Visspecialisten. De laatste jaren was hij
voorzitter van de brancheorganisatie.
“Ruim 45 jaar geleden stelde ik als jonge visondernemer
vragen aan het Hoofdbedrijfschap Detailhandel over de
toekomst van de viswinkels. Daarop werd ik uitgenodigd
voor de commissie vis. Halverwege de jaren 80 benaderde
toenmalig voorzitter van VNV meneer Rijsemus mij om
plaats te nemen in het bestuur. Vanuit die rol heb ik
vervolgens in verschillende commissies en besturen
zitting gehad, o.a. in de commissie verantwoorde vis, in
het dagelijks bestuur van het Productschap Vis, het
Nederlands Visbureau en in de Stichting Vakopleiding Vis.
Ik was betrokken bij vrijwel alles dat te maken had met
regelgeving en promotie. Toen Rijsemus stopte als
voorzitter, heb ik die rol van hem overgenomen. Ik heb
het altijd met heel veel plezier gedaan, maar denk dat
het voor de vereniging ook belangrijk is dat er ruimte is
voor jongere bestuursleden.” Aldus de oud-voorzitter.
Het bestuur van de VNV dankt Peter voor de bewezen
diensten en heeft beleidsmedewerker Karel van den
Heuvel aangewezen als interim voorzitter. In de komende
maanden zoekt het bestuur naar een structurele
vervanger. Tijdens de Algemene Ledenvergadering,
komend najaar, hoopt het bestuur deze nieuwe voorzitter
te kunnen voordragen.
Heeft u vragen n.a.v. dit bericht? Neem dan contact
op met beleidsmedewerker Karel van den Heuvel
via telefoonnummer 06-50932172 of e-mailadres
info@vankarel.nl.
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Laatste kans om in te schrijven!
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de Centrale Vereniging voor
de Ambulante Handel (CVAH) gaan ook dit jaar weer op zoek naar de lekkerste haring.
Net zoals tijdens de eerste editie worden de consumenten weer actief betrokken bij de
zoektocht. De inschrijving om deel te nemen sluit op 31 mei 2019!

2019

Doelstelling van de initiatiefnemers onveranderd!
VNV en CVAH verwachten met de test wederom het
ambacht van de visspecialist te promoten onder een
breed publiek. Ook dit jaar zal Nationale Haringtest
geen landelijke winnaar krijgen, maar 12 provinciale
winnaars. Een bewuste keuze vanwege de grote
regionale smaakvoorkeuren en de verschillen in
consumptiewijze. De finalisten per provincie worden
geselecteerd op basis van het aantal stemmen én/
of de gemiddelde beoordeling van de consument.
Dubbele stemronde
De zoektocht naar de provinciale winnaar vindt
plaats via twee ronden. In de eerste ronde, van
13 juni tot en met 30 juni, bepalen consumenten
de 6 finalisten per provincie. Zij doen dit door de
haring van hun visspecialist te beoordelen. Deze
stemronde levert cijfers op voor smaak, uiterlijk en
prijs-kwaliteit. Er ontstaat zo een top 6 die bestaat
uit ondernemers met de meeste stemmen (3x) en
de beste gemiddelde beoordeling (3x). De finalisten
worden begin juli bekend.

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.
Inschrijven voor deelname kan nog t/m 31 mei via:
www.nationaleharingtest.nl

Feestelijke start
haringseizoen
met Nationale Haringdag in Spakenburg
Op woensdag 12 juni wordt het haringseizoen
feestelijk geopend met de tweede editie van de
Nationale Haringdag in Spakenburg. Tijdens deze
dag vinden er diverse activiteiten plaats rondom de
echte Hollandse specialiteit; haring. Deze dag wordt
georganiseerd door diverse partijen, organisaties
en belanghebbenden uit de visbranche.

Zo vindt er de grootste Haringparty van Nederland
plaatst op het Spuiplein, is er de traditionele
Haringrace op de randmeren met klassieke botters
en wordt er een vaatje Hollandse Nieuwe geveild!
Dit jaar gaat de opbrengst van het vaatje naar de
stichting van Katja Schuurman; Return to sender.
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Agenda

Katja Schuurman
roept op om
mee te doen!

VIS VAN DE MAAND JUNI

Hap je mee?

Juni
Vis van de maand:
Haring

Juli
Vis van de maand:
Paling

HARING

VIS VAN DE MAAND JULI

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

Augustus
Vis van de maand:
Tarbot
VIS VAN DE MAAND AUGUSTUS

Lekker, en vol
goede vetten

PALING

De kostbaarste vis
van de Noordzee

Als visspecialist is deelnemen aan de Nationale
Haringtest de uitgelezen kans om onder de
aandacht te komen bij een breder publiek.
Meedoen levert positieve aandacht, energie
en vaak nieuwe klanten op. Inschrijven voor
deelname kan nog t/m 31 mei. Pak deze laatste
kans en meld u snel nog aan!
Bekijk ook hier de oproep van
Katja Schuurman om mee te doen:

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

www.nationaleharingtest.nl

TARBOT
Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl
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De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
19 september 2019. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 16 augustus 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

