
Het Nederlands Visbureau houdt koers op zijn reis  
om de productgroep vis en de vissector op 

positieve wijze voor het voetlicht te brengen. Het 
logboek van het kalenderjaar 2016 is voor u in 

beeld gebracht in dit verslag, waarin een aantal 
markante passages zijn uitgelicht. 

Vaart 
u mee 

Door het jaar 2016?



ViskaleNDer 
Jamie Olivier

In samenwerking met het Jamie 
Magazine is een kalender ‘vis van 
de maand’ gemaakt en verspreid 

bij het blad onder duizenden 
lezers. Deze inspirerende kalender 

vol viscreaties zorgde ervoor dat 
maandelijks een vissoort werd 

uitgelicht in het magazine en via 
social media. 

SNERT
MET EEN 
TWIST

Dit is weer eens wat anders dan 
onze doorsnee-snert met 
katenspek. Minstens zo lekker!

4 personen
• 5 lente-uitjes, witte deel in 

ringetjes, groene deel in reepjes
• 500 ml vis- of kippenbouillon
• 400 g pompoen, geschild,  

in blokjes
• 300 ml halfvolle melk
• 200 ml kookroom
• 150 g diepvriesdoperwten
• 350 g ongekleurde gerookte 

schelvis zonder vel, in stukken 
van 4 cm

• 150 g gerookte zalm, in stukjes
• klein bosje venkelgroen of dille, 

gehakt
• roggebrood besmeerd met boter

1 Verhit een scheut olie in een 
soeppan op laag vuur. Voeg het 
witte deel van de lente-uitjes met 
een snufje zout toe en bak 5 
minuten.
2 Voeg de bouillon en pompoen 
toe en breng aan de kook. Laat 10 
minuten zachtjes koken.
3 Voeg de melk en room toe en 
laat nog even zonder deksel 
koken, tot de soep iets dikker is. 
Roer de doperwten, schelvis en 
zalm erdoor en laat op zeer laag 
vuur staan tot de vis gaar is.
4 Breng de soep op smaak met 
zout en peper. Bestrooi met 
venkelgroen of dille en verdeel 
over kommen. Geef er sneetjes 
rogge- of zuurdesembrood 
besmeerd met boter bij.

Fotografie: Gareth Morgans

ERWTENSOEP
POMPOEN-
schelvisMET GEROOKTE

FEBRUARI
NU ETEN

KOKKELSTARBOT
ROODBAARS

Valentijnsdag
Trakteer je geliefde  
op een abonnement  

van Jamie magazine! 
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HAPPYNEW YEAR!  

SEIZOENSRECEPTEN 
MET VIS

2016
UIT JAMIE 
MAGAZINE

EEN JAAR VOL HEERLIJKE

kalender

In samenwerking met 
het Nederlands Visbureau

Hoofdgast Louise Fresco

PersoNtVaNgst
Pelagische visserij
Rond de jaarwisseling 

boden de trawlers in hun 
thuishaven de gelegenheid 

om journalisten te ont
vangen en te informeren 
over de activiteiten van  

de pelagische vloot. 

NieuwjaarsbijeeNkomst 
Het Oude Magazijn Amersfoort
Een relatiebijeenkomst voor de ondernemers in 
de vissector en haar stakeholders, waar werd 
teruggeblikt en vooruit gekeken op de activiteiten 
van het Nederlands Visbureau. Aanvullend 
zorgden presentaties vanuit de Kenniskringen 
Visserij voor een geslaagde middag.

Vis oP De kaart
16 maart 2016
Netwerkbijeenkomst in visafslag Scheveningen, 
omgetoverd tot ‘pop-up restaurant’ met vertegen-
woordigers uit de vissector, politiek en bestuur, 
belangenorganisaties en wetenschap. 

VisculiNair Magazine
In 2016 werd de vierde jaargang van  

het consumenten magazine vervaardigd: elk kwartaal 
een blad met recepten en weetjes over de vissector 

met een oplage van 30.000 exemplaren. 

wat Doet  
Het NeDerlaNDs Visbureau?
Bedrijfspresentatie
Een korte film toont overzichtelijk de diversiteit  
van activiteiten die het Nederlands Visbureau 
uitvoert voor de vissector. Bekijk deze presentatie 
op www.visbureau.nl 

Doel: een positieve beleving 
ronD vis en De vissector



meDia
Vis in de media
Gedurende het hele 
jaar wordt contact 
onderhouden met 
verschillende media. 
Diverse publicaties 
zorgden voor aandacht 
voor vis en de vissector. 

werelDVisbeurs  
26-28 aPril
Seafood Expo Global
Nederlandse bedrijven namen 
deel aan de ’s werelds grootste 
vishandelsbeurs binnen het Holland 
Paviljoen dat het Nederlands 
Visbureau voor hen faciliteerde. 

VisrecePteN
Website en 
Facebookpagina
Zowel de website 
visrecepten met 75.000 
maandelijkse bezoekers 
als de gelijknamige 
Facebook pagina met 
meer dan 54.000 volgers 
zijn informatiekanalen 
voor culinaire inspiratie en 
aanvullende informatie.

Seizoensstart  
in Hamburg

start 
HariNgseizoeN

Persreis Denemarken 9-10 juni
Voorafgaand aan de startdatum van het 

seizoen Hollandse Nieuwe is een bezoek aan 
het Deense Skagen gebracht met een groep 

journalisten om verslag te kunnen doen van de 
aanvoer en verwerking van de nieuwe haring. 

Veiling eerste vaatje 
De formele start van het haringseizoen startte op 
14 juni met de traditionele veiling van het eerste 
vaatje Hollandse Nieuwe in Scheveningen. In 
het Duitse Hamburg werd op dezelfde datum de 
seizoenstart georganiseerd, waar de aankomst 
van het eerste vaatje werd gevierd met tal van 
journalisten als getuigen. 

Haringparty’s
De komst van de Hollandse Nieuwe is jaarlijks 

aanleiding om diverse haringpartijen te 
faciliteren: in politiek Den Haag en Brussel. 

Netwerken tussen vertegenwoordigers uit de 
vissector, politiek en bestuur met de nieuwe 

haring als ‘paradepaardje’. 



Vis iN beelD
Uitzending Frits!
Promotie van vis kwam 
rond Vlaggetjesdag op 
verschillende manieren tot 
uiting, zo ook tijdens een 
speciale tv-uitzending van de 
regionale omroepen.

sPaaractie
Tefal pannen

Een spaaractie met stapelkorting voor  
Tefal-pannen bij herhalingsaankopen bij de 

visspecialist heeft menig consument  
aangezet om vaker een visje te kopen. 

Promotie
Schol!

In de ‘maand van de schol’ september trad 
Marijke Helwegen op als vis-ambassadrice 

en bakte ze de scholletjes weer ‘bruin’. 
Elke maand wordt een vissoort 
uitgelicht. 

groePsoNtVaNgsteN
Kijkje achter de schermen

Het Nederlands Visbureau heeft gedurende het hele jaar 
meerdere groepen ontvangen en een kijkje in de keuken 

van de vissector geboden. En kenmerkend voor de 
vissector: aanvang om 05.00 op de visafslag.

coNsumPtiecijfers
Vis, schaal- en schelpdieren
Feiten, cijfers en trends over visconsumptie 
zijn onontbeerlijk voor de visondernemers. 
Onderzoeksbureau GfK zorgde voor de 
presentatie van de onderzoekrapportage 
in opdracht van het Visbureau.

vaart u nog 
een stukje 
met ons mee?

Het neDerlanDs visbureau: 
De brancHeorganisatie  
waar alle scHakels in De  
keten samenkomen



Vroeg geleerD...
Monsterboekje
Een informatief en speels boekje 
voor kinderen van 7-11 jaar is 
vervaardigd voor gebruik tijdens 
groepsontvangsten, op scholen, de 
buitenschoolse opvang of gewoon 
thuis tijdens een kinderpartijtje.

boekPreseNtatie
Gone Fishing
Topkok Mikkel Karstad presenteerde 
zijn nieuwe viskookboek ‘Gone Fishing’ 
aan de Nederlandse pers en verzorgde 
een kookdemonstratie met Noordzeevis 
in de visafslag van IJmuiden. 

werelDVoeDselDag 16 oktober
Aandacht voor Noordzeevis
Consumenten interesseren voor vissoorten uit 
de Noordzee tijdens evenementen, zo ook tijdens 
Wereldvoedseldag. Een mooie vistafel met tal van 
vissen trok veel belangstelling van het publiek.

Digitale Nieuwsbrief
Visrecepten en Visbureau
Wekelijkse nieuwsbrief naar meer dan 
38.000 consumenten met recepten en 
nieuws evenals maandelijkse berichtgeving 
naar ruim 2500 abonnees over de 
activiteiten van het Nederlands Visbureau.

sameNwerkiNg
Noordzeevis
Nederland heeft niet alleen 
toeristische attracties maar ook 
culinair veel te bieden. Met partners 
als Rabobank Den Haag en het 
Nationaal Bureau voor Toerisme is 
een internationaal persprogramma 
verzorgd om vis uit de Noordzee 
onder de aandacht te brengen.

Het neDerlanDs visbureau:
actief voor Het collectief

agNes leewis

directeur

felicia VaN Der Vet

marketing-/
projectmanager

ilse De joNgH

junior 
projectmanager

mariska VaN HierDeN

office manager

Het team Dat zicH iN 2017 met 
Passie eN eNtHousiasme zal 
iNzetteN Voor De Vissector.

Het NeDerlaNDs Visbureau
voor én van de ondernemers in de 
vissector. vraaggestuurd geven wij 
invulling aan tal van activiteiten. 
wensen of suggesties? wij horen 
het graag!



NeDerlaNDs Visbureau

aDres

ViskaleNDer
Vis van de maand 
Voor het jaar 2017 is in samenspraak 
met de vissector een kalender ‘vis van de 
maand’ gemaakt met als centraal thema 
‘Een Noordzee vol vis’. 

fooDeVeNt
All you need is Food
Aandacht voor vis en alle culinaire mogelijkheden 
tijdens het tweedaags event voor culinaire pers 
respectievelijk food geïnteresseerd publiek:  
workshops vis, een informatiestand en proeverij  
met ruim 1500 enthousiaste bezoekers.

kookboek eN fooDblogger VaN  
Het jaar VerkieziNg
10 november
De tiende editie van de kookboek van het jaar 
verkiezing was opgeluisterd met een visdemonstratie 
en aandacht voor de viskookboeken Visculinair en 
Gone Fishing. Genomineerde foodbloggers gingen 
voor de eindzege aan de slag met de vissoort tong.

VoeDseleDucatie
Smaaklessen
Als partner van het Voedsel educatie platform zijn 
gezamenlijk lesprogram ma’s voor basisscholen 
gemaakt, waarmee kinderen meer leren over de 
herkomst, smaak en achtergronden van voedsel,  
zo ook van vis.

Vraagbaak
Pers, politiek en publiek
Als front-office voor de 
Nederlandse vissector biedt 
het Nederlands Visbureau 
antwoord op vele vragen en 
brengt partijen uit binnen- en 
buitenland met elkaar in 
verbinding. Ook kopij en 
beeldmateriaal wordt verstrekt 
aan tal van informatiedragers.

Visafslagweg 1 

2583 Dm DeN Haag 

t 088 336 96 55

iNfo@Visbureau.Nl

www.Visbureau.Nl

www.VisrecePteN.Nl 

van scHip tot scHap: 
samen zetten we vis 
op De kaart


