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Kleinschalige productie van veelkleurige vis

IIOut of Africa": Tilapia it la Obokun

door Magnus van der Meer en Jos Scheerboom

In het Noord Limburgse Velden kweekt Eric Bink van Til-aqua een in Nederland ontwik·
kelde tilapia. Deze "Tilapia 3 la Obokun" onderscheidt zich op het eerste gezicht door
veelkleurigheid. Ook is bij de opkweek van Tilapia 3 la Obokon rekening gehouden met
moderne normen voor diervriendelijke huisvesting.
Verwerking en vermarkting vinden plaats in eigen beheer. Hierdoor heeft men het zelf in
de hand vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten en de prijs op een redelijk niveau
te houden. Deelnemers in de keten kunnen hierdoor rekenen op een redelijk en stabiel
aandeel in de winst.
Wij waren op pootviskwekerij 'La Fortuna' van Eric Bink in Velden en bezochten ook
kwekerij Fleuren & Nooyen in De Rips, die pootvisjes laat opgroeien en o.a. zorg draag
voor de verwerking en de vermarkting van de volgroeide vis.
Tenslotte hebben wij ervaren hoe voortreffelijk een gebakken tilapia '3 la Obokun'
smaakt.

Het samenwerkingsverband Obokun bestaat sinds 1 oktober 2002. Sinnen Obokun
worden op Fish Farm 'La Fortuna ' door Eric
Sink pootvisjes gekweekt. Sinnen het project werken o.a. samen: Fleuren & Nooijen,
ex-zeugenhouder Van Lipzig en Eric Sink en
zijn vrouW Hanneke van Dop (zie kaderstukje).

Eric Bink gaf het werken in samenwerkingsverband als voigt weer:
'Van de marktwaardige vis houden wij de
verkoop en verwerking in eigen hand. Uitgangspunt is dat het eindproduct direct aan
de eindgebruiker wordt verkocht.
Wij kunnen zo bij een kleinschalige productie het aanbod afstemmen op de vraag om
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zodoende de marge van het product op ee
stabiel mogelijk niveau te houden. Over
productie moet ten aile tijden worden voor
k6men. Onze eerste zorg zal zijn: ee
prachtige vis te kweken die diervriendelij
is gehouden en waar wij, als producentlver
werker, vol/edig achter kunnen staan al
het gaat om kwaliteit en voedselveiligheid'
Doe/stelling en Aan/eiding
'Hoe is het idee ontstaan om tilapia 1
Obokun te produceren?
Eric Sink: 'Mijn vrouw, Hanneke van de
Dop, is dierenarts, met visziekten als spe
cialisatie. Ikzelf ben bioloog (zie kaderstuk
je) . Jarenlang heb ik mijn boterham ver
diend met het ontwerpen en onderhoude
van websites voor veeartsenpraktijken

a

maar werken met de levende natuur
spreekt mij toch het meest aan.
Het idee om tilapia 's te kweken werd geboren toen ik twee jaar geleden op Costa Rica
bij een vriend logeerde. Die vriend heeft
daar een varkensbedrijf en ook, net als nog al wat Nederlandse varkensbedrijven in z.g.
' Intensieve Gebieden ', het probleem van
hoe het mestoverschot af te voeren . Nu ligt
op enkele tientallen kilometers afstand van
het varkensbedrijf een van de grootste tilapia-kwekerijen ter wereld. Het idee lag toen
voor de hand op het varkensbedrijf een tilapiakwekerij te beginnen: de varkensmest
kan worden gebruikt om tilapiavijvers te
bemesten. Mijn vriend vroeg mij toen een
studie uit te voeren naar de mogelijkheden
hiertoe.
Het onderwerp sprak mij aan. Vooral toen
mij tijdens de literatuurstudie duidelijk

werd dat er ook in Nederland mogelijkheden bestaan om tilapia 's te kweken.
Terug in Nederland, richtten we in de kelder
aquaria in. Wij besloten dit wei te doen in
de lijn van principes waarin wij geloven. Zo
willen wij een vis kweken op een manier die
beantwoordt aan de moderne eisen wat
betreft duurzaamheid, voedselveiligheid en
dierenwelzijn.

Duurzaamheid en voedselveiligheid
Bink: 'De eisen die wij onszelf stelden, zijn:
Wij willen graag zoveel mogelijk plantaardige grondstoffen in het tilapiavoer verwerkt zien. Wij willen zo min mogelijk vismeel en visolie als grondstof. Het gebruik
van zo veel mogelijk plantaardige grondstoffen kan men ook als een duurzame manier van voedselproductie zien, want het
ontlast de natuurlijke visbestanden die nu

Mannelijke tilapia tijdens het paringsritueel
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Vrouwelijks tilapia met ca. 2000 jonge tilapia 's

zwaar onder druk staan, mede doordat in
de wereld de aquacultuur en daarmee de
vraag naar vismeel snel groeit.
Het gebruik van veel plantaardige grondstoffen in het voer heeft nog een voordeel:
het stimuleert de vissen een ontlasting te
produceren met een stevige slijmverpakking. Dit maakt het mogelijk de keutels op
zeer eenvoudige wijze met een zeef uit het
visteeltsysteem te verwijderen. En het water blijft mooi helder en goed van kwaliteif.
Dierenweizijn
'Het grondwater dat wij hier innemen is van
goede kwaliteit. Dat is het belangrijkste uitgangspunt. Vervolgens moet het water op
een goede manier worden gezuiverd. Wij
hebben de filters opgestart zonder deze te
enten vanuit een systeem van elders. Het
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systeem draait nu naar behoren en de vis
heeft geen grondsmaak en ziet er puntgaaf
uit.
Wij houden een houderijdichtheid aan van
gemiddeld 60 kg per m 3 , met een maximum
van 80 kg per m 3 , omdat we bewust niet
met pure zuurstof werken en we daarom
deze houderijdichtheid moeten aanhouden.
De voortplanting laten wij op natuurlijke
wijze plaatsvinden. De jonge visjes laten
we de eerste dagen van hun leven ook bij
de moeder{s). Hoewel, als de natuurlijke
manier van voortplanting niet snel verloopt, het gebruik van een incubator niet
uitsluiten '.
De voortpianting
De teeltvissen houden wij in aquaria van

Uit de website: www.til-aqua.com
Til-Aqua medewerkers:

Eric Bink
1953, Aquatisch oecoloog
Eric is in Utrecht afgestudeerd als bioloog met als specialisatie richting
aquatische ecologie. Na zijn afstuderen heeft hij enige tijd gewerkt in een,
toen nog experimenteel, marien
kweekstation in Frankrijk voor tarbot,
tong, zeebaars en Dorade. Hij was daar
verantwoordelijk voor de optimalisatie
van het recirculatiesysteem.
Hij is de schrijver van: De ecopathologie van het viskweekmilieu '.
Hanneke van den Dop
1954, Dierenarts/visziektedeskundige
Hanneke is afgestudeerd als dierenarts met als specialisatierichting visziekten. Zij heeft o.a. gewerkt op de
Baobab farm, Mombasa, Kenya. Deze
farm teelt tilapia in brak water.
Zij is s~hrijver van: Diseases in Tilapia
kept for commercial purposes. With
an investigation at Baobab farm, Mombasa, Kenya '.

Huub en Carla van Lipzig
1955, ex-zeugenhouders.
Huub en Carla hebben tot enkele jaren
geleden zeugen gehouden waar nu de
Tilapia zwemt: zij zochten een ander
doel voor hun stal.

1,5 meter lang. In de verhouding: drie tot
vier vrouwtjes bij €len mannetje houden wij
de ouderdieren continu bij elkaar. Het kan
hierbij wei eens gebeuren dat een mannetje te 'macho' blijkt te zijn en al te opdringerig voor de vrouwtjes is. Zo'n mannetje ha-
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len we er uit. Normaal kunnen vrouwtjes in
een jaar om de 6 weken eieren leggen, zander dat zij met behulp van gonadotrope
hormonen hiertoe behoeven te worden
aangezet. In de aquaria staan grote bloempotten en een enkele kniestukje van een
pvc buis. Hierin worden de eieren meestal
gelegd en bevrucht. Daarna neemt het
vrouwtje de eieren in haar bek. Het legsel
telt gemiddelde zo'n 500 eieren, bij het jon gere vrouwtje wat minder, het oudere
vrouwtje wat meer. De vis wordt gehouden
bij 27° C. Het duurt dan acht dagen voor de
eieren uitkomen. Ais de eieren uitkomen
gaat dit samen met het verschijnen van
zwarte banden over haar lichaam en kop en
gedraagt ze zich agressieftegen andere vissen (of mensen) die bij haar in de buurt ko men.
Eric Sink: 'Ik kan nu aan de kleur van de kop
van de moeder zien wanneer de eieren uitkomen; het resultaat van veel en vaak kijken. Na het uitkomen zwemmen de larfjes
al gauw uit de bek van de moeder, maar bij
vermeend gevaar zwemt de hele meute
onmiddellijk mama's grote mond weer in:
een werkelijk schitterend gezicht! '
Pas uit het ei gekomen visjes kunnen onmiddellijk worden gevoerd met droog voer.
Ongeveer 8 dagen na het uitkomen worden
de larfjes van hun moeder verwijderd. Ze
zijn dan al zo groot dat ze niet meer allemaal in de bek passen. Hebben meerdere
vrouwtjes larfjes, dan wordt vaak €len van
hen de hoofdmoeder, de andere moeders
kunnen dan op krachten komen. Dat is belangrijk, want een moederdier die op de
kleintjes past, eet niet of nauwelijks.
Eric Sink: 'lk denk dat niet aileen de larven,
ook de vrouwtjes met jongen wei iets opnemen van het hele fijne voer voor de larven.
In de natuur vermageren de vissen behoorlijk wanneer ze voor de jongen zorgen. Hier
in de aquaria zijn zulke vrouwtjes in een
paar dagen weer vrijwel geheel aange-
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sterkt. Soms zwemt een vrouwtje dan ook
al na €len week na het opvoeden van een
groep jonge vis weer rond met een bek
nieuwe eieren. Dat is gunstig voor de productie van jonge vis, maar op die manier
raken de vrouwtjes op den duur wei uitgeput. Om deze reden en om te voorkomen
dat ziekten uitbreken, worden vissen ook
nooit langer dan een jaar bij elkaar gezet.
Na dat jaar worden ze enige tijd apart gezet
om aan te sterken. Ideaal is dat echter niet.
De vissen worden dan al snel 'te dik' en
moeten daarna heel krap worden gevoerd
om af te slanken, voordat ze weer eieren
gaan leggen. Het is ook vrij moeilijk om een
vrouwelijke tilapia na een onderbreking in
de voortplantingscyclus weer aan de leg te
krijgen. Dat proces van voortplanten waarbij de ouderdieren niet uitgeput raken, ben
ik nu aan het optimaliseren.
Er zijn tot nu toe geen vissen veri oren ge-'
gaan door ziektes. Wij willen dit za houden,
ook als er meer vissen worden gehouden'.

Aileen mannelijke nakomelingen
Bij tilapia groeien mannetjes sneller dan
vrouwtjes. Omdat de vis vroeg geslachtsrijp wordttreedt dit groeiverschil al snel op.
Commerciele tilapiakwekers laten daarom
aileen mannetjes uitgroeien tot marktformaat. Meestal wordt een populatie van aileen mannetjes verkregen door in het voer
een klein beetje testosteron te voegen. De
visjes worden hierdoor allemaal van het
mannelijke geslacht. Hoewel er erg weinig
hormoon nodig is, weigert Bink deze methode toe te passen.
Hiernaast bestaat de methode van de selectie op grootte en het handmatig sexen van
elke vis afzonderlijk en het vervolgens
scheiden van dieren van verschillend geslacht. Een omslachtig karwei dat niet altijd
zander fouten geschiedt.
Een derde methode is die waarbij ouderdieren van verschillende tilapiasoorten met
elkaar worden gekruist. Sommige van die
kruisingen leveren vrijwel100% mannelijke
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Eric Bink (links) en Paul Nooyen op Kwekerij in
De Risp waar pootvisjes opgroeien tot vermarktbare tilapia 's.

nakomelingen op. Men moet hiertoe wei
enkele zuivere lijnen tilapia in stand houden. Bink heeft het daarnaast ook anders
aangepakt. Hij heeft inmiddels enkele lijnen
zogenaamde "supermales" rondzwemmen. Deze dieren zijn door een speciale
behandeling van de ouders mannelijk geworden door het bezit van twee Y-chromosomen. Een normale man heeft maar €len Y
en €len x chromosoom, waarbij de helft van
de nakomelingen normaliter een Y chromosoom, (deze worden de mannetjes) en
de andere helft een X- chromosoom ontvangt (deze helft wordt vrouwelijk). Bij z.g.
supermales krijgen aile nakomelingen een
extra Y chromosoom. Daarom worden aile
nakomelingen mannelijk.
De nilotica-lijn die hier wordt gebruikt,
groeit erg snel en is oorspronkelijk afkomstig uit Egypte. Na 8 maanden kan deze vis

een dermate omvang aa n te nemen, dat er
moest worde'n besloten te investeren in
een gratere opstelling. Eric Sink kwam toen
al snel in contact met Fleuren en Nooyen,
de bekende pootvisleveranciers van meerval en systeemleveranciers. Minder bekend
is dat zij t ien jaar geleden op hun bedrijf al
experimenteerden met gekleurde tilapia's.
Zij waren al heel snel ge'lnteresseerd om
aan Sink's project mee te doen. AI snel
kwam het idee om de marketingstrategie
van di rect marketing toe te passen: direct
van producent naar eindgebruiker. Onder
de Obokun-vlag willen we dan ook de tilapia, meerval en andere producten verkopen. Wij zijn van mening dat we het Afri kaanse thema dat we de vis meegeven,
goed kunnen uitbouwen tot een heel concept.

Eric Bink toont het veelkleurige eindproduct
een gewicht van een kilo hebben bereikt,
zonder dat de snelle groei ten koste gaat
van de stevigheid van de filet. Dit is noodzakelijk, omdat wordt ingezet op het hogere (betere) marktsegment. Het product
dient zich te onderscheiden van een normaIe diepvriesfilet.
De vis wordt verkocht met een Afrikaans
imago onder de prajectnaam Obokun. Het
woo rd betekent in Nigeria fIde Mercedes
Senz onder de vissen". Tilapia moet €len
van de vissen flout of Africa" worden, samen met in ieder geval de meerval, maar
ook met wat garnaal uit Afrika.
De vermarkting
Het project begon op een gegeven moment
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Eric Sink: 'Toen ik twee jaar geleden met
het tilapia project begon, wist ik niets van
het initiatief van Jan van Rijsingen (die
eveneens een tilapiateelt opzette, zie de
volgende artikelen in deze aflevering). Achteraf zeg ik:
Hij is geen echte concurrent van ons. Hij
maakt eigenlijk aileen maar reclame voor
het product tilapia . Van Rijsingen wil immers binnen 5 jaar een productieniveau
van 10.000 ton per jaar tot stand brengen.
Wij produceren uitsluitend op een exclusief
marktsegment, wij richten ons op afnemers
die een delicate vis op prijs stellen en bereid zijn voor het diervriendelijk houden en
de voedselveiligheid een hogere prijs te
betalen .. Wij hebben al op kleine schaal ervaring opgedaan met aile stadia gedurende
het productieproces, zoals het houden van
ouderdieren, het kweken van nakomelingen van zuivere lijnen en van hybriden, het
opkweken van de jonge vis, en het uiteindelijk uit laten groeien van de vis tot zo'n 800
gram. Via het Obokun project willen we uitvinden hoe we de tee It van tilapia volgens
de eerder genoemde criteria kunnen opti maliseren en wellicht verder uitbreiden.
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Tilapia 's van verschillende kleurlijnen

Eerst zullen we er alles aan doen om onze
productie van de verschillende tilapialijnen
zo goed mogelijk te krijgen en daarbij uit te
gaan van de wensen van de klant. Ais dit
lukt, dan willen we verder groeien.

Kleurenvariatie
Eric Bink: 'Wij waren in staat vanuit de aangekochte tilapia 's enkele tilapia-lijnen met
karakteristieke kleuren te vormen. Wij onderscheiden nu de lijnen ' rood ', 'goud ',
'brons', 'zwart' en 'parelmoer'. Wij gaan er
van uit dat een klant bereid is meer geld
voor een vis uit te geven als deze een aan trekkelijke kleur heeft. Zo bestaat in het zuidelijk deel van de VS een grote vraag naar
'rode' tilapia.
En dan hebben we ook deze varieteit ge-
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kweekt, die met een afwijkende lichaamsvorm: niet slank als een graskarper, maar
bijna net zo diep als een kroeskarper. De
varieteit is geheel nieuw. Ik verwacht dat
deze soort een groter filetpercentage heeft
dan dat van de gewone, slankere vissen.
En wij verwachten dat een consument kiest
voor filets met vel. Dat komt het uitsnijpercentage een paar punten ten goede. En met
gekleurd vel onderscheidt de Obokun zich
ook van de in bulk geproduceerde tilapia
die ontveld wordt verkocht. Hiermee wordt
er ook variatie in het product aangebracht:
de verschillende kleuren tilapia leveren immers ook (aan een kant) een verschillende
kleur filet op '.
Aan de lunch
Zoals gebruikelijk is in Brabant, werden wij

ten huize Roosendaal (waa r Fleuren &
Nooyen mee rvalpootvisjes kweekt en verkoopt) onthaald op een lunch die meer was
dan aileen maar voedingswaarde met wat
zout en peper. Deze lunch smaakte voortreffelijk en dit kwam niet aileen maar door
het vakmanschap van de kok. Het was ook
een zaak van versheid en kwaliteit van visvlees.
Met dank aan Bert-Jan Roosendaal is hierbij het recept afgedrukt : Een heel klein
beetje olie in de teflonpan . Wat champignons van te voren bakken. Een beetje zout
en peper over de tilapiafilet. De vis enkele
minuten in de pan laten bakken
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Het is al eens eerder betoogd: een goede
lunch en een goede maaltijd behoren tot de
ijkpunten van onze cultuur. Het is genieten
en een goed gesprek hebben tegelijk, over
de meest alledaagse zaken, maar ook, en
vaak ook tegelijk, over de te volgen bedrijfsstrategie gedurende de komende tien
jaar.
Zo noteerden we uit de mond van Willy
Fleuren:
'Als ondernemer moet je open staan voor
nieuwe ontwikkelingen, deze oppikken en
uitbouwen en toepassen op je eigen bedrijf. Zo sta je vooraan waar de ontwikkelingen plaatsvinden'.
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