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De jaarlijkse FEAP Award for
Excellence in European
Aquaculture is weer uitgereikt
Door Wim van Eijk

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van de FEAP werd aan Yvette White de
“Award for Excellence in European Aquaculture” uitgereikt.
Waarom aandacht besteden aan deze
prijsuitreiking?
Allereerst omdat Yvette White heel veel
heeft betekend voor de ontwikkeling van
de aquacultuur in Frankrijk maar zeer
zeker ook in Europa. Ik beschouw het als
een voorrecht dat ik bijna 15 jaar met haar
heb mogen samenwerken in verschillende
commisies van de FEAP. Een bijzonder
sympathieke vrouw met een hart voor de
kweekvissector.
Wat mogelijk velen niet weten is dat de
NGvA ook een prijs beschikbaar kan stellen aan een persoon die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor dan wel
in de aquacultuursector. Ik stel daarom voor

deze prijs in 2014 weer eens uit te reiken.
Terug naar Yvette White. De prijs is haar toegekend door een jury, bestaande uit vorige
prijswinnaars. In een gezamenlijk presentatie door Arnault Chaperon (voorzitter van
de FEAP) en Constantin Vamvakas (prijswinnaar in 2007) werd een grote waardering
uitgesproken voor haar constructieve en
waardevolle bijdragen aan de Europese
aquacultuur. Vreemd genoeg kwam Yvette
in de aquacultuurwereld vanwege haar
talenknobbel.
Ze begon in 1978 bij Shearwater Fish Farming Ltd. (UK) toen dat bedijf besloot om
een zeeviskwekerij te beginnen in Frankrijk.
Ze verhuisde in 1980 mee als directeur met
de kwekerij “Ferme Marine de Douhet” naar
haar vaderland.
In 1989 opende de Stolt Sea Farm Group,
die inmiddels haar bedrijf had overgenomen, een kantoor in Bordeaux, van waaruit
de Europese subsidies geregeld werden.
Yvette nam de administratie en het financieel beheer over van Stolt Sea Farm Europe.
Ze was als bestuurslid al nauw betrokken
bij de Franse Marine Fish Farming Association (SFAM) en toen Stolt Sea Farm
Europe het kantoor in Bordeaux sloot als
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gevolg van een
herstructurering
van hun Europese beleid, werd
Yvette algemeen
secretaris van de associatie (SFAM) in 1994.
Deze associatie werd vervolgens lid van
de Franse Federatie van Aquacultuur (FFA)
waarvan Yvette de algemeen secretaris
werd. De CIPA (Comité Interprofessional
des Produits d’Aquaculture) werd in het
leven geroepen, bestaande uit producenten (vertegenwoordigd door de FFA), de
verwerkers en de voerproducenten. Het

CIPA vertegenwoordigt de belangen van de
Franse aquacultuursector en promoot het
imago van aquacultuur producten.
Om een optimale afstemming te garanderen tussen de activiteiten van FFA en
het CIPA, werd in 2004 besloten dat beide
organisaties werden geleid door eenzelfde
voorzitter en secretaris. Yvette is vanaf die
tijd algemeen secretaris geweest van de
drie organisaties: SFAM, FFA een CIPA.
In Frankrijk ontving ze eerder al de meest
prestigieuze onderscheiding van dit land:
“Légion d’Honneur”, ooit ingesteld door niet
minder dan Napoléon.

De NGvA aquacultuur prijs 2014
door Wim van Eijk

In navolging van de FEAP die elk jaar de
“Award for Excellence in European Aquaculture” uitreikt, kan ik me voorstellen dat
er ook in Nederland personen zijn, al dan
niet leden van de NGvA, die zich ook op een
of andere wijze zeer verdienstelijk hebben
gemaakt voor de aquacultuur. Dit zijn personen uit de aquacultuursector waaronder
viskwekers, wetenschappers, systeembouwers enz… Er is ook een Nederlandse prijs
in het leven geroepen, beschikbaar gesteld
door de NGvA, om deze persoon eens
in het zonnetje te zetten. In het verleden
is deze prijs uitgereikt aan de heren Jos
Scheerboom resp. Bram Huisman. Hieraan
hebben we uitgebreid aandacht besteed in
Aquacultuur (2010, nummer 3).
Nieuwsgierig als ik ben, raadpleeg ik de
NGvA website, in de hoop een “erelijst” aan
te treffen van personen die ooit deze prijs
hebben ontvangen. Doch op de website is
deze informatie niet te vinden.
Bij een actualisering van de website van de
NGvA zal de erelijst van de boegbeelden
van de Nederlandse aquacultuur prominent
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in beeld worden gebracht. Er kan een stimulerende werking van uitgaan. Een blijk van
waardering doet altijd wel goed. In dit blad
zal er uiteraard aandacht besteden zowel
aan de prijswinnaar als aan de geleverde
prestatie. Dat levert interessant nieuws
op. Nieuws over opmerkelijke activiteiten,
baanbrekende onderzoeken of innovatieve
ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering, visvoeder, nieuwe soorten, enz….
Ik wil hierbij een oproep plaatsen aan de
lezers van “Aquacultuur” om nominaties
in te sturen van een persoon die zich heeft
onderscheiden in de Nederlandse aquacultuursector. De nominatie moet voorzien zijn
van een motivatie waaruit blijkt waarom
deze kandidaat voor de prijs in aanmerking
komt. Met grote belangstelling wordt ernaar
uitgekeken.
Inzendingen zijn tot 1 januari 2014 welkom
en de voordrachten kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de NGvA
(secretaris@ngva.org).

