VAN DE VERENIGING

IJsselmeervisafslag en
visverwerker DaySeaDay
te Urk
Door: Michel van Spankeren

Hoe komt de vis van het water tot vis op je bord? Wat gebeurt
er eigenlijk met een vis die uit het water is gehaald voor
consumptie? En hoe gaat dat in zijn werk? Om antwoord te
vinden op die vragen trokken op de regenachtige en vroege
woensdagmorgen van 9 oktober j.l., NGvA leden vanuit het
hele land richting het visverwerkende hart van Nederland, Urk.
In Urk volgden we de vangst van de dag, vanaf het moment
dat deze werd aangeland bij de IJsselmeervisafslag tot dat
deze schoongemaakt en gefileerd de hallen van visverwerker
Dayseaday verliet. We kregen zo een goed beeld van twee
belangrijke schakels in de visketen.

De NGvA-ers rond de Urkse havenmeester. (Foto: Michel van Spankeren)
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Voorzitter Jeroen Schuphof inspecteert een wolhandkrab. (Foto: Jeroen Noordermeer)
Na een voor de auteur lange carpoolrit vanuit
zuidelijk Zeeland sloten we iets voor tienen
aan bij de reeds aanwezige delegatie NGvA’ers.
De groep had zich in de expeditiehal van de
IJsselmeervisafslag rond havenmeester Jan
van den Berg verzameld voor een uitleg over de
gang van zaken. Allereerst ging de aandacht uit
naar een twintigtal hoge emmers met deksels
die in twee rijen stonden opgesteld naast de
havenmeester. Havenmeester Jan vertelde ons
dat deze emmers de meest waardevolle en nog
levende vangst van de dag bevatten, namelijk
de exotische maar inmiddels goed ingeburgerde
wolhandkrabben. De goed gepantserde beestjes
met een oorsprong in Azië zijn van plaagdier
inmiddels uitgegroeid tot welkome (bij)vangst
zo liet Jan ons weten. Ze brengen op de afslag
namelijk rond de twintig euro per kilo op en
eenmaal in Azië gaan ze voor wel 120 euro per
kilo over de toonbank, best veel voor een krab
met een bokshandschoen!

“…De goed gepantserde
beestjes met een oorsprong
in Azië zijn van plaagdier
inmiddels uitgegroeid tot
welkome (bij)vangst…”

Tegenover de emmers met krabben bevond zich
de koeling waarin de vis gestapeld in blauwe
kisten lag te wachten tot de feitelijke veiling.
Op de IJsselmeervisafslag wordt zoals de
naam al doet vermoeden voornamelijk vis uit
het IJsselmeer geveild. Paling is verreweg de
bekendste commerciële vissoort uit het IJsselmeer die normaliter net als de krabben levend
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Een greep uit het IJsselmeer assortiment. (Foto: Jeroen Noordermeer)

wordt verhandeld in de hoge emmers. Echter
kwamen wij op bezoek ten tijde van de wettelijk
bepaalde periode met terugzetplicht (september tot en met november) wat betekende dat
er geen paling aanwezig was op de visafslag.
Alle vis die verhandeld zou worden die dag lag
dus in de koeling. De hoofdmoot bestond uit de
welbekende snoekbaars, gevolgd door baars en
andere soorten als snoek, voorn en bot. Nadat
de NGvA’ers de vissen nauwkeurig hadden geïnspecteerd, gefotografeerd en er mee hadden
geposeerd werden wij door havenmeester Jan
verzocht ons te begeven naar de veilingsruimte.
Nadat de leden gretig gebruik hadden gemaakt
van de koffieautomaat rechts bij binnenkomst,
verspreidde de groep zich langs de randen van
de met visserijhistorie versierde zaal. Aan het
plafond hingen vistuigen zoals fuiken maar ook
verkleinde versies van het moderne elektrische
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“…Aan het plafond
hingen vistuigen
zoals fuiken maar ook
verkleinde versies van
het moderne elektrische
pulskornet…”

pulskornet. De wanden waren versierd met
afbeeldingen van vissersschepen zoals ouderwetse zeilbotters en hedendaagse mechanisch
aangedreven kotters. In de zaal stonden ongeveer dertig tafels en stoelen waar de handelaren
en inkopers plaatsnamen met uitzicht op de
veilingmeester en veilingklok. Omdat we de

Wie drukt het eerst? (Foto: Pierre Hakkesteeg)
afslag bezochten in het ‘laagseizoen’ was er
slechts een kleine groep handelaars en inkopers
aanwezig, waardoor ook wij plaats konden
nemen achter de bureautjes. De veilingmeester
opende de veiling en legde in één zin eenvoudig
uit hoe het werkt. “De klok met daarop de prijs
per kilogram start hoog, zakt evenredig met de
tijd nadat de veiling van het artikel is gestart
en wie het eerste op de knop drukt om te kopen
betaalt het bedrag dat de klok op dat moment
aangeeft.”
De startprijs van de producten werd bepaald
op basis van de marktprijs waarbij iets hoger
dan die marktprijs werd gestart. Bij de krabben
vroegen de aanwezigen zelfs om de prijs nóg
hoger in te zetten! De veiling verliep uiterst
vlot en er waren voor de oplettende leek een
aantal opvallende dingen te zien. Zo was er een
groot prijs verschil tussen grote snoekbaars en
snoekbaars van gemengd formaat dat wel ruim
zeven euro per kilogram vis kon bedragen! De
partijen snoekbaars van gemengd formaat

Dat je ze ervoor kunt vangen. (Foto: Michel van
Spankeren)
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Na de veiling als de wiedeweerga naar de verwerker! (Foto: Michel van Spankeren)

brachten bovendien verrassend weinig op; de
prijs schommelde rond de 3,5 euro per kilogram
vis. De oorzaak daarvan lag in Oostelijk Europa
zo legde de veilingmeester later uit. Het gigantische aanbod van snoekbaars uit Oost-Europa
drukte enorm op de prijs, en dat ondanks een
kwaliteitsverschil door langere transport- en
verwerkingstijden. Iets om in het achterhoofd
te houden als kweker! Ook snoek, baars, voorn
en bot brachten weinig op, een partij voorn in
één geval zelfs maar 0,86 euro per kilogram vis.
De krabben brachten zoals verwacht het
meeste op en gingen voor iets minder dan
twintig euro per kilogram onder de hamer. Bij
het kopen van de partijen viel overigens op dat
het niet vereist was de gehele partij op te kopen.
Zo werd er een prijs geboden op een partij van
ongeveer 400 kilogram wolhandkrab waarvan uiteindelijk ongeveer 100 kilogram werd
vastgehouden door de koper en de resterende
partij weer terug de veiling in ging. Voor iets
meer werd het grootste deel verkocht aan een
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“…Dayseaday ziet
een sterke groei in de
vraag naar gekweekte
vis…”
andere koper. Daar had handelaar nummer één
toch heel makkelijk een paar tientjes kunnen
verdienen als je het mij vraagt... Na de veiling
verzamelden de kopers onder toeziend oog van
de veilingmeester hun vis uit de koeling en
kregen wij ter afsluiting in de veilingsruimte
een aantal filmpjes te zien over de historie van
Urk en haar krachtige hedendaagse positie in
de ‘viswereld’.
Na een boeiende start van de dag op de veiling
vertrok de NGvA-caravaan vol energie richting

Met een grote glimlach kregen we te horen over het reilen en zeilen van Dayseaday. (Foto: Michel
van Spankeren)
visverwerker Dayseaday. In de vergaderzaal
werden wij opgevangen door Marnix Westerink
die ons ter introductie kort vertelde over het
bedrijf. Het bedrijf begon ooit als twee broers
die vis fileerden voor derden en omvat inmiddels een groep met meer dan 120 werknemers
die zowel verse als diepgevroren visproducten
verhandelen door heel de wereld. Het open
gevoel dat je kreeg bij binnenkomst door de
met glazen wanden opgedeelde kantoorruimtes
werd versterkt door de openheid van Marnix bij
het beantwoorden van de eerste vragen naar
aanleiding van zijn verhaal. Uiteraard wilde een
aantal van de leden direct peilen hoe Dayseaday
aankeek tegen kweekvis. Marnix liet weten
dat Dayseaday zeker niet onbekend is met
kweekvis en een sterke groei ziet in met name
de vraag naar gekweekte vis. Voor Dayseaday
zijn gekweekte zeebaars en dorade bekende

producten maar ook meerval en snoekbaars
winnen terrein.
Dayseaday heeft naast alle vereiste kwaliteitscertificaten op het gebied van vis- en voedselverwerking ook MSC en ASC certificaten.
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Rode mul, in afwachting van verdere verwerking. (Foto: Pierre Hakkesteeg)

Het MSC verwerken is echter puur een boekhoudkundige handeling. De stromen MSC vis
worden niet afzonderlijk verwerkt van de vissen zonder certificaat, hetgeen de extra kosten
voor het verwerken mét certificaat laag houdt,
aangezien het alleen boekhoudkundig werk
kost voor Dayseaday. Dat de stromen vis niet
worden gescheiden legt Marnix simpel uit. De
vis mét certificaat en de vis zonder certificaat
kunnen theoretisch gezien uit exact dezelfde
school komen. Het verschil in de vis met of
zonder certificaat zit hem dus in de vangstmethode maar dat zou niet terug te zien zijn aan
het product en daarmee is scheiden van de
stromen dus overbodig en zou het overigens
alleen maar onnodige kosten met zich mee
brengen. Na deze interessante uitleg was het
tijd om de welbekende haarnetjes, overjassen
en schoenenhoesjes aan te trekken en onze
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weg te vervolgen door het kloppende hart van
Dayseaday.
Onze eerste halte was de vissorteerruimte waar
de snoekbaarzen die eerder die ochtend waren
verhandeld klaar lagen voor verwerking. De
olijfgroene lekkernijen werden op een transportband geladen waar een computersysteem
de lengte van de vis mat en op basis van die
lengte de vis in de juiste bak verzamelde.
Terwijl een deel van de leden gehypnotiseerd
wegdroomde bij het sorteren van de snoekbaars
schuifelde het andere deel rondom Marnix
om hem te overspoelen met vragen, of om de
andere bakken vis te inspecteren. De wellicht
fraaiste zoetwatervis uit het IJsselmeer én de
rest van Nederland, de baars, lag ook te wachten
op verwerking naast bakken vol kleurrijke mul
en zalige zeeduivels.
Vanuit de sorteerruimte schuifelden we inmid-

Het fileren van kabeljauw met geslepen messen (Foto: Pierre Hakkesteeg).

dels goed gekoeld door een tijdelijke opslag
waar meer lekkernijen uit zoet en zout klaar
lagen om vervolgens aan te komen in een
fileerhal. Kabeljauw werd er op vlotte wijze
ontdaan van haar filets, onderbroken door
het bijslijpen van de immens scherpe messen.
Vervolgens werd het vel machinaal gescheiden van het vlees door een haast magische
machine die handmatig werd gevoed door een
medewerker. Terwijl de bakken kabeljauwfilet
gestaag stapels vormden schoof de delegatie
via de verpakkingsruimte en expeditiehal langs
de immense diepvries waar wel 6500 pallets vis
konden worden opgeslagen richting het einde
van de zeer interessante rondleiding.
Watertandend verlieten wij de gekoelde hallen
van Dayseaday en menig lid ging gretig in op
het aanbod een vers visje te kopen aan de achterdeur. Voor sommigen betekende dit het ein-

“De stromen MSC
vis worden alleen
adminstratief
afzonderlijk verwerkt …”
de van de excursie door Urk, terwijl een kleiner
gezelschap voor een heerlijke culinaire afsluiter
naar visspecialiteitenrestaurant Baarssen trok.
Onder het genot van gouwe ouwe gerechten als
lekkerbek met friet, broodje kibbeling én gebakken paling rolden de inmiddels losse tongen nog
even door op prikkelende discussies en werd
de uiterst leerzame Urker-ervaring geheel in
stijl afgerond.
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