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Hoofdstuk 4: 

De haven en de visafslag 

IN DE WERELD VAN DE ZEE 



De haven en de visafslag zijn het eindpunt van de visreis 
voor zowel de visser als de gevangen vis. Wat er gebeurt 
daar vervolgens gebeurt met de vis is heel interessant,  

maar dat zien gewone mensen eigenlijk nooit. 
Tijd om je er iets meer over te vertellen.

Als een visser voldoende vis heeft 
gevangen, vaart het schip weer terug 
naar een haven. Nederland ligt aan de 
Noordzee en heeft daardoor veel havens. 
Elk schip heeft een eigen thuishaven. Dat 
is de haven waar het schip meestal naar 
terug vaart. Elke haven heeft zijn eigen 
letters. Op elk schip staan de letters van 
zijn thuishaven. Scheveningen heeft 
bijvoorbeeld de letters ‘SCH’ en de haven 
Urk herken je aan ‘UK’(zie foto). Elk 
vissersschip heeft ook nog een nummer 
achter die letters. Aan deze nummers 
kun je zien van wie het schip is.. 

De haven 

In de haven laadt de visser zijn schip uit, dat heet lossen. De vis zit in kisten. Op 
de kisten staat het nummer van het schip. Na het lossen gaan de kisten naar de 
visveiling. De visveiling heet visafslag. In een visafslag wordt de vis verkocht. 
Nederland heeft meer dan tien visafslagen. Niet in alle visafslagen worden 
dezelfde soorten vis verkocht. Visafslag Urk verkoopt bijvoorbeeld vooral platvis, 
terwijl je in de visafslag IJmuiden zowel veel platvis als rondvis kunt kopen.

De visafslag 



Het keuren 

In de visafslag keuren controleurs de kwaliteit van de 
vis. Deze controleurs heten keurmeesters. 

Keurmeesters kijken of de vis mals is, of de ogen 
glanzend en helder staan en of de kieuwen een mooi 

rode kleur hebben. 
 

Hij geeft vervolgens elke kist met vis een 
kwaliteitscode mee: E +, A+, A, A- of B waarbij E 
afgegeven wordt bij levende soorten zoals krab, 

paling en kreeft. A+ staat voor de allerbeste kwaliteit 
en B de minste.



Als de keurmeester klaar is, kan de vis gesorteerd worden. Dit wordt gedaan door 
de mensen op de afslag. Deze mensen doen dit vaak al jaren en zijn hierdoor 
supersnel. Alle vis van dezelfde maat en soort gaan in een kist, zodat die later op 
de visveiling verkocht kan worden. 
Voordat er vis gekocht wordt op de veiling, hebben de kopers de mogelijkheid om 
de vis te bekijken. Zo kunnen ze zelf de kwaliteit beoordelen voordat ze het kopen. 
De ruimte waar dit gebeurt noemen ze de ‘schouwzaal’. 

Het sorteren 



Het kopen van vis kan beginnen wanneer de inkoper in de zaal zit en zich heeft 
aangemeld in het systeem.. Daar vraagt hij de verkoopcatalogus van de schepen 
aan. Hierin ziet de koper precies welke vis er die dag wordt verkocht, van welke 
kwaliteit die is en waar en door welk schip deze is gevangen.

De visveiling 

Misschien heb je ook wel eens iets gezien van de bloemenveiling. Het systeem van 
de visafslag werkt eigenlijk op dezelfde manier, alleen in plaats van per opbod 
wordt er geveild per afslag. Dit betekent dat de klok niet terugloopt, maar juist 
oploopt. Als startprijs stelt de veilingmeester een prijs in die hoger is dan die van 
de vorige veiling. 



De veiling begint zodra de klok gaat lopen. Per omwenteling daalt de prijs met een 
euro. Druk je snel op de knop, dan ben je zeker van je koop maar heb je een redelijk 
prijzige vis. Het is dus de sport om te wachten tot de klok op een gunstige prijs staat 
en je overige kopers voor bent. Heb je gekocht, dan laat je de veilingmeester weten 
hoeveel kilo’s je wilt hebben. 

Tegenwoordig werkt het systeem ook online waardoor de kopers vanuit de hele 
wereld op de Nederlandse veilingen kunnen kopen. Het is dus niet meer noodzakelijk 
om in de zaal te zitten. 

 
Wil je meer weten over de haven en de visafslag, dan kun je jouw meester 
of juf vragen om een rondleiding aan te vragen op de visafslag.  Dit kun je 

regelen bij de gemeente. Verdere informatie hierover kun je vinden op 
Viskids.nl 

Op Viskids.nl lees je ook hoe de vis gekweekt wordt en hoe deze verwekt 
wordt in de fabriek. 

Meer weten? 

 
Leuk weetje: De zaal waar de vis geveild wordt heet ‘de Mijnzaal’. Deze naam komt 
uit vroeger tijden toen kopers ‘’mijn’’ door de zaal moesten roepen om aan te geven 
dat ze wilden kopen. Deze naam wordt nog steeds gebruikt om de veilinghal aan te 

duiden.

http://www.viskids.nl/

