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Boer Verkerk (uit Langbroek) lacht in zijn vuistje

Good Managel11ent Practice
in de Siervisbranche?
door J. Scheerboom

BoerThomas Verkerk uit langbroek verkoopt ziektevrije siervis met weerstand. Nog nooit
is een afnemer teruggekomen met klachten. Interessant is zijn manier van werken en de
achterliggende filosofie.
Thomas Verkerk beheert een boerderij aan
een van de meest pittoreske, toeristische

wandel- en fietsroutes van Nederland (zie
foto 's). Oit jaar gaf de gemeente (Wijk bij

Verkerk tijdens de ronde tangs de bassins met o.a. kois, goudvissen, winden en steuren.
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Duurstede) toestemming het terras achter
de boerderij uit te baten. De (fiets)toerist
kan hier nu uitrusten, genieten van een
hapje en een drankje en producten als biologisch fruit en biologisch varkensvlees kopen. En biologisch gekweekte siervissen
voor de vijver.

Het beiangrijkste: marktverkenning
Thomas Verkerk: 'Marktverkenning, praten
met de mensen, vragen waar hun wensen
naar uitgaan is de sleutel tot mijn succes.
Men moet bereid en in staat zijn gericht
marktonderzoek te doen om te weten te
komen waar op een bepaald moment de
behoefte naar uit gaat. Dan pas is men in
staat een behoorlijke marge te realiseren.
Zo weet ik dat er op dit moment een
groeiende behoefte bestaat aan gezond en
lekker voedsel. Men komt langzaam maar
zeker tot de ontdekking - het staat ook duidelijk in de kranten - dat de supermarkten
nu op het gebied van kwaliteit slecht presteren. De supermarkten proberen nu door
de pi'ijzen te verlagen elkaar uit de markt te
verdringen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en vooral van de smaak van het voed sel.
Ik constateer dat een kwaliteitsbewuste afnemer bereid is een hogere prijs te betalen
als het voedsel maar smaak heeft en, uiteraard, voldoet aan de eisen van voedselkwaliteit. Dit wil ik ook andere ondernemers
meegeven: produceer geen bulkproduct,
produceer geen kilo 's en, als de prijs naar
beneden gaat, n6g meer kilo's, maar onderzoek waar de markt om vraagt, voldoe aan
de eisen die men aan een product stelt en
probeer een markt open te breken!'

ren krijg, schrijf ik met een op. Zo kan ik ook
de medew'e rkers van Wellantcollege van
relevante informatie met betrekking to t
vijversiervissen voorzien

Wat is nu de nieuwste trend op het gebied
van koudwatersiervis?'
Verkerk: 'Dit jaar zijn vooral koi -typen als
Asaki's en tancho's 'in '. Steuren zijn 'uif !
Mooie goudvissen en windes doen het altijd goed ! Voorwaarde is wei dat de vissen
ziektevrij zijn en beschikken over voldoende
weerstand. Aan dit laatste, het ontwikkelen van weerstand tegen ziekten, besteed
ik hier veel aandacht. Jonge visjes fok ik
hier op volgens de principes van de biologische landbouw. En ik kan hierover zeggen: Ontevreden klanten heb ik nog niet
gehad'
Gevraagd naar vanwaar de klanten vandaan
komen, was het antwoord: Vooral van Wijk
bij Duurstede, maar ook uit Amsterdam en
Arnhem.
In de glossy koi-bladen zult u geen reclame
vinden voor de fa. Hoover (de officiele naam
van zijn bedrijf). Wei hebben verschillende
regionale bladen Thomas Verkerk ge',nterviewd en was hij te horen op radio Utrecht.

'Hoe kom t u nu te weten wat de markt
vraagt?'
'Hier aan deze tafels kom ik dit te weten !
Hier in ontspannen sfeer vindt het gesprek
plaats!. Soms ben ik na een gesprek niets
te weten gekomen, maar af en toe gebeurt
het: 'Dat is het!' Denk ik dan. Wat ik te ho-
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Gezicht op de Langbroekerweterlng te Langbroek vanaf de fietsroute
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behandeld: kleine dieren worden ziektevrij ingenomen, van
een vast bedrijf. Vanaf een leeftijd van 3 maanden worden zij
in een systeem met biologisch
filter en planten gelaten . Het
gaat hierbij vooral om het milieu rond de wortels (van biezen en gele lis) met bacterien,
algen,
slakken
en
insectenlarven.
Eerlijk gezegd ziet het er niet erg
gelikt uit. Thomas zelf gaat ook
niet graag gekleed in meerdelig pak. Gewoon in boezeroen.
Hier
geen
UV-Iamp
of
ozonapparaat. Maar de vissen
hebben kleur en zijn gelOnd.

Oe boerderij van Thomas verkerk aan de
Langbroeker Wetering. Let op het bord in de
tuin

Principes van Biologische Veehouderij
Van huis uit is boerVerkerk fokker van biologische varkens. De grondprincipes van
de gelOndheids- en ziektenleer heeft hij op
deze manier geleerd.
Van belang is hierbij: geen insleep van
virulente micoorganismen en parasieten.
Tegelijk is het van belang een gelOnde,
evenwichtige flora en fauna van
microorganismen te laten ontwikkelen: de
principes van de ouderwetse potstal en het
modderbad voor varkens.
Vissen worden volgens dezelfde principes
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Gebakken Lucht
Thomas Verkerk: 'Iedereen met
een beetje gelOnd verstand kan
via de vakliteratuur kennis nemen van de algemene principes om een vijver in te richten,
Met inzicht kan men met eenvoudige middelen toch een
mooi resultaat bereiken. Aileen
niet iedereen begrijpt waarom
ook op het gebied van de vijveraanleg eenvoud het kenmerk van het ware is. Maar al
te vaak hecht men meer waarde aan dure
technieken. Men ziet dit van elkaar en het
lijkt besmettelijk, terwijl de hype toch in
dagbladen en vaktijdschriften aan de kaak
wordt gesteld, lOals laatst nog in 'Utrechts
Nieuwsblad' Thomas las uit deze krant
voor:
'Windhandel in de vijver' een artikel van
14 augustus j.l.: 'Kapitalen worden in het
water gesmeten voor de aanschafvan dure
pompen en exotische vissen. Kois zijn een
goed voorbeeld van de windhandel in de
vijver. Het zijn dieren die veel gevoeliger
zijn dan de gewone karper. De dieren kunnen, bij een goed verzorging, een 80 jaar
oud worden. Een liefhebber lOU dus maar

Bard in de tuin

€len keer in zijn leven koi hoeven te kopen.
Was dat maar waar! Er wordt grof geld
verdiend aan de kois, mede omdat ze door
vooral ziekten snel het loodje leggen en de
eigenaar op zoek gaat naar nieuwe vissen'
In het redactioneel van JOe Watertuin' van
december 1998/januari 1999 hebben John
Hoogendoorn en Johan Leurs hier al op
gewezen: '90 % van de ge'importeerde koud watersiervissen haalt het eerste jaar nief
Nu gun ik het iedereen dat er goed geld
wordt verdiend, maar dit is windhandel.
8epaalde praktijken kunnen bovendien voor
de mens schadelijk zijn, naast dat het
dierenleed veroorzaakt. Het komt me voor
dat het geld beter aan duurzame artikelen
kan worden besteden, bijvoorbeeld aan de
inrichting van een goed biologisch filter met
plantenbed, waarbij men wei precies moet
weten hoeveel vis men maximaal kan hou den. In de meeste gevallen volstaat een
apart plantenfilter met een eenvoudige
pomp, waarbij water naar een plantenfilter
stroomt en gezuiverd weer naar de visvijver
wordt gepompt. Het is te prefereren boven
de kapitale boven- en ondergrondse filters,
wa ar vaak te weinig zuurstof voor de bac-

terien aanwezig is om nit raat te vormen.
Nee filtersystemen bied ik hier niet aan.
Visvoer trouwens ook niet.
Ik geef de vissen ongekleurd voer met wat
verse groenten. Om de dieren kleuren te
geven draai ik wat worteltjes door de
gehaktmolen. Ook kweek ik algen. Het gaat
er in als koek. 8elangrijk is ook de
toediening van kiezelaarde . Die zijn vooral
voor de slakken in het plantenfilter van belang. Siakken bezitten kiezelwieren in hun
verteringsklier. Karpers eten weer graag
. slakken. Regelmatig een handje slakken
geven aan karpers doet wonderen. Dit komt
de conditie va n de dieren zeer ten goede
en men ziet dan de meest fantastische kleuren verschijnen.
Aan de andere kant ben ik als handelaar
best blij met de hype, die we de laatste jaren met het houden van siervis beleven.
Nog steeds is men bereid voor fraaie koikarper en steuren astronomisch hoge bedragen te betalen en ik profiteer van het
hoge prijsniveau mee. Waterpartijen in de
tuin golden immers al vanaf de renaissance
als een statussymbool. En laten we wei we-
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zen: goed aangelegde en onderhouden vijvers met mooie vissen zijn ook een lust voor
het oog! Niet helemaal lOnder reden is men
bereid veel geld voor vijverinrichting en vissen neer te leggen. En dat er geld wordt
uitgegeven is aileen maar goed voor de
economie. Aileen, een econoom zal zeggen:
Geld moet rollen, als het maar doelmatig
wordt uitgegeven.
Echter, gebrek aan kennis speelt veel liefhebbers parten en de handelaren die snel
rijk willen worden, profiteren hiervan. Ik
bedoel vooral die handelaren die er prat op
gaan commercieel te zijn . Zij hechten minder belang aan het voorkomen van onnodige vissterfte, passen diergeneesmiddelen
op onjuiste wijze toe en zijn mede schuldig
aan de vorming van resistentie tegen antibiotica bij bacterien.
Gelukkig dat beleidsmakers in Den Haag
hebben ingezien dat hier kan worden gesproken van werkelijke misstanden. Ir.
David Postma van het LEI is daarom ook
benaderd om de toestand te inventariseren
en zo mogelijk te verbeteren.

De oo.rz'aak van de problem en
Verkerk: 'Dit is het wat er werkelijk mis is in
deze branche:
•
Niet iedere handelaar in siervis toont
voldoende respect voor het dier, de
goede handelaren daargelaten .
• Er wordt al te vaak ondeskundig gebruik
gemaakt van diergeneesmiddelen en
vaak zijn het dierenartsen die, comme rcieel als ze zijn, de 'Iiefhebbers' op het
verkeerde been zetten. In het verleden
zijn antibiotica ondeskundig ingezet w at
heeft geleid tot de vorming van resi stentie tegen antibiotica, terwijl eenvou diger middelen voorhanden waren om
de ziekte te bestrijden, lOals lOUt. Aileen :
met het advies het lOutgehalte te verhogen wordt een dierenarts niet echt
rijk. Dat er in de siervisbra n che
resistentievorming bij bacterien is ontstaan, kan de sector op termijn nog wei
eens duur komen te staan .
• Er worden installaties op de markt gebracht die ten eerste onnodig zijn, maar
ten tweede ook levensgevaarlijk voor de
mens. Neem nu het ozon-apparaat. Het

Verkerk en zijn familie doen altijd mee aan manifestaties van Biologisch Platform
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apparaat lOU ongevaarlijk
zijn als aile opgewekte ozon
zou worden gebruikt en
weggevangen voordat het
water weer bij de vis komt.
Maar er bestaat geen apparaat om ozonresiduen in het
water aan te tonen. En als
de ozoncon-centratie in de
lucht de MAC-waarde
(Maximum
Allowable
Concentration) heeft bereikt, zijn wij als mensen
niet in staat ozon te ruiken.
Ais wij dus ozon ruiken, is
de MAC-waarde al verre
overschreden! Ozon is lo
gevaarlijk dat het bij de bereiding van drinkwater niet
meer wordt gebruikt. Ik heb
eens ir. Joost van der Ven,
zuurstofdeskundige bij
Hoek Loos, horen vertellen
dat het bedrijfsleven mensen die met ozon werken,
verplicht een cursus te volgen. Want terecht wordt in het bedrijfsleven niet lichtvaardig over het gebruik
van ozon gedacht. Ozon veroorzaakt in
de longen, doordat het inwerkt als vrije
radicaal, versterf en verbindweefseling,
met als gevolg longemfyseem. Op den
duur kan aileen maar longtransplantatie
uitkomst bieden. Gelukkig voor deze
mensen is het UMC hier nu toe in staat.
Bij het gebruik van ozon wordt water lo
goed als steriel. Door microorganismen
afte doden bereikt men op korte termijn
dat veel ziekteverschijnselen verdwijnen, maar het immuunsysteem wordt
niet gestimuleerd. Ais de vissen vanuit
een steriel milieu worden overgebracht
naar een vijver, hebben zij nog maar
weinig weerstand en kunnen zij gemakkelijk slachtoffer worden van in de vijver aanwezige ziekteverwekkers. En dit
laatste is wat gebeurt als men een vis

Nitraat en andere minera/en worden met behu/p van p/anten uit het viswater verwijderd

koopt bij een handelaar die zijn water
met ozon behandelt.

De grond van deze de problem en in de siervissenbranche is echter het volgende:
1. Er bestaat in de handel nog te weinig
kennis en inzicht in de eisen die de dieren aan milieu en verzorgers stellen. En
als er kennis aanwezig is, dringt deze
kennis niet altijd door tot degenen die
de beslissingen nemen. Werknemers
weten het vaak beter dan de leidinggevenden, maar bij deze prevaleren
maar al te vaak de commerciele belangen boven de eisen van welzijn en gelOndheid van dieren. Vergeet niet dat er
eigenaren en managers van bedrijven
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zijn met aileen maar lagere schoolopleiding die het bedrijf g root hebben gemaakt doo r uitsluitend te letten op om zet en batig saldo. Het is dan voor werknemers, die een adequate opleiding
hebben gevolgd, frustrerend een beleid
te moeten uitvoeren dat leidt tot onnodig dierenleed. Het is daarom voor deze
werknemers belangrijk over voldoende
socia Ie vaardigheden te beschikken,
want zij moeten op de een of andere
manier de manager duidelijk kunnen
maken dat het anders kan en anders
moet Het komt immers maar al te vaak
voor dat een handelaar vissen betrekt
bij een groothandelaar die de dieren in
een 'verzamelbak' houdt of die de dieren ruimtelijk onvoldoende weet te
scheiden. Kruisinfecties komen nog
steeds veelvuldig voor. Nog steeds kun nen kinderen van 10 jaar in de dierenspeciaalzaak vissen kopen die kunnen
zijn besmet met vissen-tbc waar ook wij
mensen last van kunnen krijgen. Nog
steeds kunnen kinderen van 10 jaar geneesmiddelen kopen die antibiotica bevatten. Nog steeds komt het voor dat
bacterien resistentie tegen antibiotica
kunnen ontwikkelen. En het moet maar
weer worden herhaald: de koi-shows
zijn bepaald niet bevorderlijk voor het
welzijn van de dieren vanwege de stress
die de dieren oplopen en het risico van
ziekteoverdracht.
2. De onwetendheid van de consument.
Uiteindelijk is de klant koning. De con sument heeft het in de hand welke kant
het opgaat in de siervissenbranche. Er
is hier een belangrijke taak weggelegd
voor het onderwijs. Nog te vaak laat de
consument zich leiden door onwetend heid en laat hij zich onzinnige en voor
mens en dier schadelijke apparaten aansmeren, conform de waan van de dag.

worden, dat de branche nog steeds funda menteel moet verande ren, willen wij niet
de naam krijgen malafide te zijn. En het
kan ! Ais men maar enkele algemene prin cipes begrijpt en men er ook naar weet te
handelen.
Het belangrijkste is echte r naar mijn mening
dat de consument betrouwbare adviezen
krijgt over hoe vijvers en systemen dienen
te worden ingericht en hoe de vissen gezond te houden. Ook moeten handelaren
in staat zijn 'nee' te verkopen als dit nodig
is, zelfs als dit niet commercieel vera ntwoord is. Siervishandelaren, met name de
handelaren in koudwatersiervis, zullen dit
moeten doen om het vertrouwen van de
consument te behouden. En gelukkig ken
ik een aantal verkopers van siervissen die
met mij deze mening zijn toegedaan. Voor
de consument is het is echter niet eenvou dig uit te zoeken waar de goede bedrijven
zijn gevestigd. Daarom is het gewenst dat
er een vignet komt van 'Good Management
Practice' waaraan deze zijn te herkennen',
aldusThomas Verkerk.
Hij lacht ondertussen in zijn vuistje, want
hij heeft de naam sterke, ziektevrije vis te
verkopen en, ondanks dat hij regelmatig
'nee' verkoopt, groeien zijn naamsbekendheid en omzet.
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Ik weet dit, omdat ik hierover hoor praten,
hier aan tafel. Hier is het mij duidelijk ge-
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