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VNV ONDERSTEUNT,
INSPIREERT EN STIMULEERT
Dit jaar zal weer het VIP event plaatsvinden in Expo Houten
met de Nationale keuring haring snijden waarvoor
visdetaillisten zich kunnen aanmelden. Tevens slaat de VNV
dit jaar de handen ineen 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 dit jaar weer: de Nationale Haringtest.
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1 EN 2 APRIL – VIP EVENT

Op maandag 1 en dinsdag 2 april 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.

Visdetaillisten kunnen zich aanmelden voor gratis hulp
bij de opstart van dit systeem via:
www.visspecialisten.nl/home/nieuws
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Adriaan van Moort (secretaris VNV en SVO-docent)
heeft tijdens de uitzending van consumentenprogramma
Kassa van 16 februari aangegeven dat de VNV en de GFF
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.

Dit jaar gaan de 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 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 is mogelijk vanaf 1 april 2019 via
www.nationaleharingtest.nl.

31

