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De eerste editie van de VISBEURS 
voor professionelen komt eraan en 
wel op maandag 17 augustus 2015. 
Deze eerste VISBEURS is een orga-
nisatie van VISGRO vzw en werd 
mogelijk gemaakt door de steun 
van het Europees visserijfonds. Het 
is hét evenement  en ontmoetings-
plaats bij uitstek van de visgroot-
handelaar en fabrikant voor de  
visdetaillist en grootkeukenkok. 

De rode draad dit jaar is duurzaam-
heid, wat naast etikettering hét 
hete hangijzer vormt voor de toe-
komst van de visbranche. Heel veel 
aandacht zal uitgaan naar het lo-
kaal aangevoerde product van onze 

eigen Belgische vissers. Er is ook 
plaats voorzien voor verwerkings-
mogelijkheden, hulpstoffen etc.
Onze site www.visbeurs.be biedt u 
een waaier van mogelijkheden. U 
treft er – naast alle mogelijke infor-
matie over de dag zelf –  inschrij-
vingsformulieren, plattegronden, 
aanvragen voor tariefplannen etc. 
aan.

De exposanten zijn vaak bekende 
gezichten uit de viswereld, groot-
handelaren in vis en schaaldie-
ren, leveranciers van mosselen en 
oesters, maar ook importeurs van 
kreeften, fabrikanten van soep of 
salades etc.

Daarnaast is er een ruime keuze 
aan installatiematerialen, keukens, 
paneelbouw, kruiden, onthuidma-
chines, vacuümtoestellen etc.

Het visrestaurant is de hele dag 
geopend en tal van gastchefs en 
topkoks passeren de revue om aan 
showcooking te doen. De hele dag 
staat in het teken van onze  Vlaam-
se vis – lokaal aangevoerd. 

Gedurende de dag vinden er tal van 
gastcolleges plaats, onder andere 
door woordvoerders van de Vlaam-
se Visveiling, VISGRO vzw, beroeps-
instituut voor visgroothandela-
ren, ILVO, VLIZ, Maritiem instituut  

Mercator etc.

Naast een bezoek aan de vissers-
schepen staan er demonstraties 
van vissers en leerling-vissers op 
het programma.

We hebben ook havenrondvaarten 
voorzien en een gastronomische 
ballonvaart.

Het geheel is muzikaal omluisterd 
en we sluiten af met een spette-
rend feest.

• Visgro vzw – Beroepsinstituut voor visgroothandelaren –
• Vlaamse Visveiling
• Promovis en visveiling Nieuwpoort
• Rederscentrale
• Visgroothandelaren
• Mosselkwekers
• Oesterboeren
• Kreeftenhandelaren
• Visrokerijen
• Visaktua
• VLAM (Vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing) 
• ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek)
• VLIZ (Vlaams instituut voor de zee)

 • Hotelscholen
 • Scheepsbenodigdheden
 • Kruiden en Hulpstoffen
 • Verpakkingsmaterialen
 • Gesneden groenten
 • Visbakmeel
 • Isolatiepanelen
 • Projectbouw
 • Boeken- en tijdschriftenstanden
 • Keukenbouwers
 • Vereniging grootkeukenchefs
 • etc.
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Grootkeukenschool Ter Groene Poorte lanceert 
Vlaamse visgids rondom duurzaamheid  

Zonder productkennis, géén gastronomie.’

Raph Van Loocke is wat men zou kunnen noemen een ‘atypische’ 
schooldirecteur. Als jongetje van twaalf zette hij zijn eerste stappen in 
het slagersvak, maar hij studeerde uiteindelijk af als ingenieur en ont-
popte zich tot bedrijfsleider in de voedingsindustrie. ‘Mijn inbreng in de 
school is het bijbrengen van de liefde en passie voor gastronomie, maar 
ik ben er mij evenzeer van bewust dat we resultaten moeten neerzetten 
en doelstellingen verwezenlijken,’ zegt hij. ‘We leggen de lat hoog. Wij 
willen de referentie zijn als gastronomisch kenniscentrum. Onlangs ging 
ons ‘Huis voor de Gastronomie’ open, een project van vijf miljoen euro.’    

Om de doelstellingen te verwezenlijken, heeft Ter Groene Poorte en-
kele pijlers uitgezet: product, ondernemerschap en opvoeding. ‘Zonder 
productkennis geen gastronomie’, zegt Raph Van Loocke. ‘We hech-
ten enorm veel belang aan 
productkennis, en geven de 
studenten ook de mogelijk-
heid om over het muurtje te 
kijken’. 
In deze context stelden wij 
dinsdag 24 maart de ‘Vlaam-
se visgids’ voor aan de pers. 
Het is een coproductie van 
de visgroothandel, groenten 
Vlaemynck en kruiden NV 
Verstegen.

De leerlingen van het zesde 
en zevende jaar Grootkeuken 
verzorgden de receptuur. Er 
wordt dieper ingegaan op 
het thema duurzaamheid. 
Daarnaast besteden we veel 
aandacht aan de seizoenen 
en de vangstgebieden’.

Kort opgevist  Kort opgevist  

Vlaamse 

Visgids
VIS VAN HET JAAR — VIS VAN DE MAAND — KIES DE JUISTE VIS — WAT IS DUURZAAM?

86 % van de gevangen tonijn is duurzaam gevangen

Het gaat beter met Tonijn in de wereld, maar zorgen over overbevis-
sing blijven, met name bij Blauwvintonijn en Grootoogtonijn uit de 
Pacific. Dat stelt de Internationaal Seafood Sustainability Foundation 
(ISSF). De organisatie onderscheidt 23 belangrijkste tonijnbestanden: 
zes Albacore-, vier Grootoog-, vier Blauwvin, vijf Skipjack- en vier Geel-
vintonijnbestanden.
Van de 4,6 miljoen ton tonijn die in 2013 werd gevangen was 58 pro-
cent Skipjack, gevolgd door Geelvin (27 procent), Grootoog (8 procent) 
en Albacore (6 procent). De vier Blauwvintonijnbestanden zorgen bij 
elkaar voor nog geen 1 procent van de wereldvangst. Van de wereld-
vangst wordt 63 procent gevangen met purseseiners, daarna volgen 
longline en pole-and-line (hengel). De ISSF stelt dat 52 procent van de 
bestanden zich op een gezond niveau bevindt, en dat 35 procent wordt 
overbevist. Rekening houdend met de totale vangst komt 86 procent 
van de Tonijn uit gezonde bestanden. De ISSF is opgericht door grote 
tonijnbedrijven en het WNF.

Eerste Oosterscheldekreeft voor 23.900 euro  
naar Krijn Verwijs

Maar liefst 23.900 euro werd betaald voor de eerste kreeft, het bedrag 
komt ten goede aan Stichting Pink Ribbon. Veilingmeester van dienst en 
top zakenvrouw Annemarie van Gaal spoorde de geïnteresseerde kopers 
uit Nederland en België aan gul te geven voor de primeur en daarmee 
het werk van Stichting Pink Ribbon te steunen. De gelukkige koper werd 
uiteindelijk Krijn Verwijs.


