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Kennismaking met een kandidaat
voorzitter van het bestuur NGVA
Door Jeroen Schuphof

Afgelopen augustus ging bij mij de telefoon. Herma Klein belde me op met een korte maar
duidelijke vraag; of ik voorzitter wilde worden van het NGvA. Herma (secretaris NGVA)
overviel me hier wel enigszins mee, maar ik wilde er wel over nadenken. Wilde ik voorzitter
zijn van een vereniging die als doel heeft de kennis en beoefening van de aquacultuur in
Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen? Zoals alle leden waarschijnlijk
wel weten, gaat het de afgelopen jaren niet heel voorspoedig met de aquacultuursector
in Nederland. Ik twijfelde dan ook of ik mij wilde inzetten voor een vereniging die zich
inzet voor een sector die het momenteel niet makkelijk heeft.
Laat ik eerst kort mijzelf voorstellen. Velen van U kennen mij al. In 1998 begon
mijn loopbaan in de aquacultuur. Na een
propedeuse zoötechniek, koos ik voor de
doctoraalopleiding visteelt en visserij. Dat ik
een liefhebber was van alles wat met vis te
maken had, kon mijn huisgenoten destijds
niet ontgaan. Met 7 aquaria wist ik menig
huisgenoot enthousiast te maken om ook
een aquarium te houden. Na mijn afstuderen had ik het geluk direct een baan te vinden binnen de Nederlandse aquacultuur. Bij
Z.O.N. Aquafarming (Fishion Aquaculture)
heb ik geleerd wat viskweek op grote schaal
inhoudt. Daarna ben ik betrokken geweest
bij het innovatieproject EcoFutura. Dit was
in 2008 een van de eerste aquaponics projecten in Nederland. Hierbij werd visteelt
gecombineerd met glastuinbouw. Dit project is beschreven in Aquacultuur 2008, nr.
2 – Redactie. Na dit innovatieproject ben ik
hatchery manager geworden bij Til-Aqua
International. Hier heb ik naast alle ins en
outs van hatchery werk, veel geleerd van
en over visteelt buiten Nederland, en buiten

Jeroen Schuphof, kandidaat voorzitter van
het NGvA.
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Europa. Hoewel Nederland in eigen land
maar een zeer kleine visteeltsector kent,
is het kennisnetwerk van de Nederlandse
aquacultuur erg groot, en zijn we als sector
druk bezig onze kennis in het buitenland te
vermarkten.
Sommigen van U zullen mij echter misschien ook kennen via Vallei vis. De afgelopen jaren ben ik samen met mijn
partner bezig geweest met de opzet van
een eigen bedrijf, Vallei vis. Hierbij hebben
we geprobeerd een viskwekerij te starten
bij papierfabriek Parenco in Renkum. Met
dit idee hebben we zelfs meegedaan met
een TV programma, “Ik begin”. Helaas is de
samenwerking met de fabriek uiteindelijk
niet doorgegaan, en is Vallei vis (nog) niet
gestart. Zoals u leest heb ik de afgelopen
jaren zeker niet stil gezeten.
Ondanks dat de Nederlandse aquacultuur
momenteel geen groeiende sector is, gaat
het met de NGvA wel erg goed. Na een
periode van stilte, waarin het NGvA niet
erg actief was, begint het Genootschap

zich weer actief te ontwikkelen. Er zijn de
afgelopen jaren weer meer activiteiten
georganiseerd voor onze leden. Als iemand
met een passie voor aquacultuur zie ik
nieuwe energie en activiteit binnen onze
vereniging. Een energie waar ik graag een
bijdrage aan lever. Zo wordt er momenteel
achter de schermen hard gewerkt aan een
nieuwe website en zijn er weer goed bezochte thema-avonden georganiseerd door
de activiteitencommissie. Ik hoop dat deze
nieuwe impuls en energie binnen het NGvA
het begin is van een nieuwe periode voor
de aquacultuur in Nederland, waar na jaren
van krimp hopelijk weer een tijd van groei
en verdere ontwikkeling aanbreekt. Na de
zomer heb ik Herma dan ook opgebeld om
haar te zeggen dat ik alle vertrouwen heb
in het huidige bestuur en de weg die is ingeslagen en dat ik daarom met veel plezier
de taak van voorzitter van het NGvA op me
wil nemen. Op de komende ALV wacht ik
jullie goedkeuring af alvorens het voortzitterschap te vervullen.
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