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Reportage

Spartelverse vis die van kotter tot keuken traceerbaar is. Schmidt Zeevis

is dé visleverancier van de horecatop en neemt alleen genoegen met de

allerbeste kwaliteit: lijkstijf met bolle ogen, rode kieuwen en een dikke

slijmlaag. Als milieu en maatschappelijk betrokken onderneming wordt

zo veel mogelijk gestreefd naar duurzaam gevangen vis en actief ingezet

op visvoorlichting.

De viswinkel van Schmidt Zeevis aan het
Vasteland in Rotterdam is een begrip in
de Maasstad. Binnen hangt een heerlijke
zilte geur. De koelvitrines puilen uit met
130 soorten vis en gemarineerde visscho-
tels en salades. In de horecahoek genie-
ten klanten van topoesters en een goed
glas Sancerre. De viszaak is de etalage
van de productieafdeling die direct ach-
ter de winkel ligt – een low care-zone
compleet met hygiëneschuiven en gecon-
ditioneerde ruimten met een tempera-
tuur tussen de 0 en 6°C. Er wordt in twee-

ploegendienst gewerkt om alle binnen-
komende vis de volgende dag bij een van
de 900 restaurants, cateraars en cruise-
schepen te kunnen afleveren. Links en
rechts bij de goederenontvangst liggen in
kratten glanzende roggen, Sint-Jakobs-
schelpen, kabeljauwen, zeebaarzen en
tongen op ijs. “Die coquilles Saint-Jac-

ques leven nog,” zegt verkoopleider Wil
van Merkensteijn. “Nu verkopen we uit-
sluitend Noordzee-kabeljauw. Die is na
Skrei-kabeljauw, die we van februari tot
maart leveren, de top. Skrei is Noors voor
zwerven. Door het koude poolwater
groeit een kabeljauw maar heel lang-
zaam. Vissen van 3 tot 4 kilo zijn toch 8
jaar oud. Vooral de tongen en de wange-
tjes zijn waanzinnig lekker. In Noorwe-
gen weet iedereen dat, hier alleen de
topkoks.”

Tracking en tracing
Met zijn traceerbaarheidssysteem loopt
Schmidt Zeevis voorop in Nederland. Alle
binnenkomende vis gaat in nieuwe scho-
ne kratten en krijgt direct een barcode.
Deze is gekoppeld aan lotnummer, vei-
ling of leverancier, datum en tijd. Er is
zelfs te achterhalen op welke breedte- en
lengtegraad de vis werd gevangen. In de
fileerderij scant de fileerder de vis en die-
zelfde barcode wordt geplakt op de gese-
alde krat die naar de afnemer gaat, nu
voorzien van extra informatie zoals ‘wilde
zalm in moten’ of ‘kweekzalm gefileerd
zonder vel’. Ondertussen gaan vismon-
sters ter controle naar het contractlab
Labco. “Via het pakbonnummer kan de
klant altijd achterhalen, waar zijn vis
gevangen is. Daarin zijn we binnen de
sector de enige in Nederland, net als met
onze BRC-certificering. Het hele trac-
king- en tracingsysteem is hier in 2000
geïmplementeerd. Daarvoor deden we
het handmatig, maar dan is de kans op
vergissingen groot. Schouw heeft het
hele programma tailor-made geschreven,
want je kunt wel dertig bewerkingscodes
voor één stukje vis hebben.”

Waarschuwing
Schmidt Zeevis onderhoudt nauwe ban-
den met zijn horeca-afnemers. Samen
met topkoks als Cees Helder en Jonnie
Boer van driesterrenrestaurants Parkheu-
vel en De Librije worden master classes
georganiseerd. Ook medewerkers die de
dagelijkse contacten onderhouden met

restaurants hebben een horeca-achter-
grond en adviseren koks over een verant-
woorde keuze. Goed voorbeeld is de
kabeljauw die op het punt staan een
bedreigde diersoort te worden. “Kabel-
jauw is van nu tot februari prachtig.
Daarna gaat hij kuitschieten en wordt hij

Als je niet oppast, is de kliko de beste
gast in het restaurant

Wil van Merkensteijn in de visgemakswinkel van Schmidt
Zeevis: “Je kunt wel dertig bewerkingscodes voor één
stukje vis hebben.”

Schmidt Zeevis
Schmidt Zeevis Rotterdam telt
ruim 100 medewerkers en valt
sinds 2003 onder de Kennemervis
Groep (www.kennemervis.nl).
Hiertoe behoren ook de volgende
bedrijven: groothandel Eldoro
(Enschede), groothandel Gravis
(Spakenburg), groothandel
Vandermaesen (België), haring-
leverancier Elka (IJmuiden),
makreelrokerij Gebr. Muys (Spa-
kenburg), visconservenbedrijf
Mayonna (Huizen), zuurwaren-
bedrijf Vadema (België),
haringsspecialist Werner Larsson
Fiskeeksport (Denemarken).
De gezamenlijk omzet is ¤ 120
miljoen.

Schmidt Zeevis Rotterdam gaat voor duurzame visvangst 

Kwaliteit en naspeurbaarheid va
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moddervet. Wij zien wat onze klanten
bestellen en onze mensen adviseren om
kabeljauw buiten deze periode van de
menukaart te halen,” aldus Van Merken-
steijn. “We proberen nu samen met Euro-
toques [de Europese Vereniging van
ambachtelijk werkende koks, red.] de
koks te bewegen de seizoenen te eerbie-
digen. Door straks geen kabeljauw te

eten, denk je ook aan het nageslacht.”
Van Merkensteijn reageert fel als hij uit
een van de verwateringsbakken een
Europese zeekreeft met ontelbare, zwarte
eitjes optilt. “Europese zeekreeften kun-
nen wel 40 jaar oud worden. Deze zaad-
kreeft is goed voor 50.000 potentiële
kreeften. Ik ben behoorlijk kwaad ge-
weest, toen ik dit zag. Dit is bij de wet

verboden. Zulke kreeften moeten ze
teruggooien. Deze man heeft hier nu een
tweede waarschuwing voor gehad. Een
derde gaat hij niet krijgen.”

Ontpitte komkommer 
Een opsteker dit jaar was de prijs voor de
Beste Onderneming in Rotterdam in
2005. “We hadden geduchte concurren-

Fileerders op de fileerafdeling van Schmidt Zeevis bewerken verse vis op klantenspecificatie. Elke vis wordt vooraf gescand via de barcode
voor herkomsttracering. Kratten komen op de onderste rollerbaan binnen en verhuizen na het fileren naar de bovenste baan om op de inpak-
afdeling klaargemaakt te worden voor verzending.
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van kotter tot keuken



Vincent Hentzepeter
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ten, maar onze betrokkenheid bij het
onderwijs in de regio gaf de doorslag. We
zien dat als een maatschappelijke mis-
sie,” zegt Van Merkensteijn. “We zijn
actief op basisscholen waar we kinderen
haring laten proeven om ze kwaliteitsbe-
wust te maken. Zelf ben ik gastdocent op
ROC’s waar we bijvoorbeeld laten zien
wat het verschil is tussen machinaal en
handmatig gefileerde zalm. Er loopt dan
een gootje over de filet dat doet denken
aan een ontpitte komkommer.”
Schmidt Zeevis leidt zelf zijn mensen op,
omdat het niveau van de vakopleidingen
te wensen overlaat. Op de ROC’s kweek
Van Merkensteijn bij leerlingen kwali-
teitsbewustzijn. “Verse vis herken je aan
de bolle ogen, rode kieuwen en mooie
dikke slijmlaag.” Hij haalt zijn vinger
langs een heilbot van tegen de tien kilo.

“Verse vis stinkt niet. Ruik maar. Deze is
nog geen twee dagen oud. Onze vis is van
de laatste trek. Wat zaterdag binnenkomt
en verwerkt wordt, is op donderdag ge-
vangen. Die partij wordt voor ons apart
gehouden.” Die donderdagse vis is wel
duurder dan maandagvis. “Maar koks
kunnen zo’n vis wel een paar dagen lan-
ger op voorraad houden. Verkopen ze

een tong van ¤ 27 à 28 de kilo niet, dan
kunnen ze hem na een dag of vijf nog
invriezen. Bij onze vis is de derving min-
der. Als je niet oppast, is de kliko de
beste gast in het restaurant!”

Ontschubber
Schmidt zeevis fileert alle vis voor de
horeca met de hand. Van Merkensteijn is
geen voorstander van ingekochte filets.
“Daarmee verlies je twee dagen in vers-
heid en je hebt minder controle over de
kwaliteit.” Automatiseren van het fileer-
proces kan, maar gaat volgens Van Mer-
kensteijn ten koste van de kwaliteit.

“Fileermachines werken met water, die
komt in je vis en de vis beschadigt.
Bovendien: wat de klant vanavond laat
bestelt, leveren wij morgenochtend uit.
Ieder heeft zijn eigen wensen, we kunnen
niet op voorraad produceren. De een wil
een dikke, de ander een dunne filet.”
Voor het verwijderen van de schubben is
wel een ontschubber ontwikkeld. De vis
wordt onder een rvs-kap gelegd, waarna
de schubben met een hogedrukspuit wor-
den weggespoten. “Vroeger deden we dat
met een krabbetje. Dit gaat sneller en
beter. Minder beschadiging en al het afval
wordt netjes onderin opgevangen.”

Bedrieglijk
Het aantal afnemers dat zelf zijn vis nog
schoonmaakt en portioneert neemt af.
Ook in restaurants dient gemak de mens.
Daarbij zijn vakmensen voor veel horeca-
gelegenheden te duur. De vraag naar
filets stijgt dus. Maar hoe vers is een filet
en is een kabeljauwfilet geen witte kool-
vis? Er wordt wat afgesjoemeld, weet Van
Merkensteijn. “Het verschil tussen som-
mige filets is bedrieglijk klein. Wij bieden
onze klanten corvina aan als alternatief
voor zeebaars dat zestig tot vijfenzestig
euro per kilo filet doet. Met corvina zit je
op drieëntwintig tot vierentwintig euro
per kilo, maar qua smaak komt het in de
richting en het is ook een wilde vis.
Bovendien niet bedreigd. Het gebeurt
vaak dat corvina voor zeebaars wordt ver-
kocht. Dan moet ik klanten uitleggen
waarom de zeebaars die bij anderen voor
twintig euro in de aanbieding is, geen
zeebaars kan zijn.” Hetzelfde probleem
doet zich voor bij gerookte zalm, waar
kweekzalm voor wilde zalm moet door-

gaan. Hier zet Schmidt Zeevis in op voor-
lichting. Via demonstraties op scholen en
workshops in de horeca wordt de visken-
nis bijgespijkerd. Van Merkensteijn legt
een plakje kweekzalm naast wilde zalm.
“In kweek zie je vetaders lopen, in wilde
zalm zit geen zichtbaar vet. Wij verwer-
ken hier topkwaliteit kweekzalm, maar
ook dan zie je dunne witte lijntjes in het
vlees. Hoe goedkoper de kwaliteit, hoe
breder die vetbanen worden.”

Kleinere schepen
Kwaliteit en duurzaamheid gaan hand in
hand bij vis. Verantwoorde vismethoden
leveren betere vis op doordat de vissen
geen last hebben van stress. De vis die
Schmidt Zeevis inkoopt, is bijvoorbeeld
deels afkomstig van de langelijnvangst.
Hierbij hangt er een kooi met aas aan
een lier achter het schip in de school. Zo
wordt er heel gericht gevangen en het
zeemilieu ontzien. “De kooi hangt maxi-
maal anderhalf tot twee uur in de school.
Niet langer, als vissen te lang spartelen
lopen ze stress op en verzuren ze. Dan
wordt de structuur zachter. Voel die ka-
beljauw eens hoe hard. Nee, die is niet
bevroren. Soms zijn ze zo lijkstijf dat we
ze nauwelijks kunnen verwerken.”
Van Merkensteijn wijst grootschalige vis-
vangst, waarbij ijzeren ketting de hele
bodem omploegen, pertinent af. “We
moeten naar kleinere schepen, we den-
ken dat dat verstandig is. Er zijn allerlei
kleinschalige alternatieven die de bodem-
habitat niet aantasten en waarbij tot zes-
tig procent van de bijvangst blijft leven.
Ga je bodemploegen met grote schepen,
dan blijft niets gespaard. Kleinschaliger
kost een tot anderhalve euro per kilo
meer, maar je krijgt er betere vis voor
terug. Concurrenten zeggen wel dat
Schmidt de duurste is, maar wij zijn de
duurzaamste.”

Wij zijn de duurzaamste

Gesealde viskrat met T&T-barcode, klaar
voor verzending.

Lijkstijve heilbot met dikke slijmlaag, bolle ogen en
rode kieuwen, kenmerken van topkwaliteit.

Kabeljauw in de ontschubber. Hogedrukspuit zorgt voor
kwaliteitsbehoud.


