V A N D E V E R E N I G INGEN

NGVA netwerk BBQ: een impressie
Door Peter G.M. van der Heijden

Vrijdagavond 29 juni, helder, warm en bijna windstil weer na een dag met bijna tropische
temperaturen: een perfecte avond voor een gegrilde maaltijd met een drankje in goed
gezelschap. Veertig mensen hadden zich aangemeld voor de barbecue die door het NGVA
in samenwerking met Alltech Coppens was georganiseerd. Met zulke omstandigheden
weet je ook vooraf al dat die avond bijna niet stuk kan.

BBQ masters Ronald Faber (l) en Ruud van
de Berg (r).
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Vanaf half zes rijden de eerste bezoekers het
ruime parkeerterrein van Alltech Coppens
Aqua Centre op en worden onthaald met
een welkomstdrankje en keurig gedrukt
naamkaartje. Behalve voor de late inschrijvers zoals ik, die moesten het met een
handgeschreven kaartje doen; eigen schuld.
Enkele medewerkers van Alltech Coppens
gaan met groepjes van tien mensen (we
kijken nu even niet op twee meer of minder)
door de ruime hallen van voormalig Viskweekcentrum Valkenswaard en vertellen
over het onderzoek dat hier gedaan wordt.
We zien regenboogforellen rustig in hoge
ronde aquaria tegen de stroom in zwemmen. In een andere hal zien we zalmpjes
van circa 5 cm in kleine aquaria. Hoewel,
voor dat zien is wel wat moeite en poetsen
nodig; de visjes zwemmen in water van 8oC
en een laag condens bedekt de raampjes en
ontneemt de nieuwsgierige bezoeker het
zicht. Veel ruimte in de gebouwen wordt
nog in beslag genomen door de lange bekkens van het voormalige productiebedrijf
Viskweekcentrum Valkenswaard (zie Aquacultuur 2005, nr 3). De nieuwe eigenaar
is al begonnen met investeren in nieuwe
opstellingen. Trots laten de Alltech Coppens medewerkers de nieuwe, hagelwitte,
futuristisch verlichte recirculatiesystemen

Aan tafel of staand.

Overzicht met een gedeelte van de bezoekers.
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Naast de grote hal van wat voorheen Viskweekcentrum Valkenswaard heette.
zien. Ieder systeem heeft 16 of 18 ronde
tanks van 200 l plus waterbehandeling. De
systemen kunnen onafhankelijk (met eigen
filtering en waterkwaliteitsbeheersing) of
in combinatie, gekoppeld aan het systeem
ernaast, beheerd worden. Ongewenste
bacteriën krijgen het lastig in deze nieuwe
systemen: ze zullen zowel UV-licht als
ozon het hoofd moeten bieden. De meeste
bassins zijn afgevist maar in een enkel
systeem zien we forse forellen zwemmen.
Naast zalm en forel wordt ook Afrikaanse
meerval voor de proeven ingezet. Zoals te
verwachten zijn de effecten van verschillende voersamenstelling op groei en gezondheid van de vissen het hoofdthema van
het onderzoek dat hier plaatsvindt. Binnen
dit thema en met het oog op duurzaamheid
is het testen van de vervangers van visolie
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en vismeel een belangrijk onderwerp. Ik
hoor dat de consument bij vervanging van
visolie niet voor verlaging van het omega-3
vetzuurgehalte van het eindproduct hoeft te
vrezen: de vervanger wordt uit algen bereid
en bevat minstens zoveel van dit voor onze
gezondheid zo belangrijke bestanddeel als
visolie.
Na de rondleiding liggen buiten de speklapjes, kippenfiletjes en garnalenspiesjes al op
verhitte roosters te sudderen. Wat later op
de avond zullen daar ook de meervalfiletjes
bijkomen. Al snel staan er rijen mensen met
bordjes bij de goed gevulde saladebar en
koelkast met koude drankjes. BBQ masters
Ronald en Ruud voorzien eenieder van
het gewenste geroosterde stukje dierlijk
of plantaardig (voor die enkele herbivoor

Met biertje en/of bordje in de hand.

Wie zou de sterkste verhalen hebben?
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Ronald draait de spiesjes nog eens om.
in het gezelschap) eiwit. Groepjes NGVA
leden staan, hangen of zitten druk pratend,
het ging tenslotte om het netwerken, van
het eten te genieten. Later op de avond, als
men aan het uitbuiken is, komt er nog een
verrassing op tafel. Of eigenlijk drie: één
met een groen, de tweede met een rood en
de derde met een zwart etiket. Het publiek
krijgt te horen dat de nieuwe eigenaren
van Coppens International, voordat ze zich
met visvoer inlieten, zich al eerder in de
productie van whisky hebben ingelaten en
iedereen krijgt een bekertje (of twee) uit een
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van de flessen te proeven. Zou ervaring in
het destilleren van pas komen bij het produceren van olie uit algen?, zo vraag ik me af.
Als de Bob in ons gezelschap na tien uur het
sein voor vertrekken geeft, zijn er behalve
de mensen die de boel mogen opruimen
nog steeds wat mensen van de bekertjes
aan het nippen. De evaluatie in de auto
op weg terug naar huis was eensluidend:
een zeer geslaagde avond, zeker ook door
de perfecte weersomstandigheden; voor
herhaling vatbaar! De organisatoren en de
sponsor worden van harte bedankt!

