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Marc Verkuyl, tilapiakweker in Afrika

Veel vis kweken 
in Zambia

ZAMBIA - Marc Verkuyl werd 

dit jaar landelijk bekend. Als 

de eerste viskweker ooit nam 

hij deel aan het populaire 

tv-programma ‘Boer zoekt 

Vrouw’. In Zambia geeft 

hij leiding aan de grote 

tilapiakwekerij Yalelo, bij het 

Karibameer, net buiten het 

dorpje Siavonga. De kwekerij 

groeit en groeit. Vrijwel 

dagelijks gaan vrachtwagens 

verse tilapia naar de markt in 

de regio.

V
erkuyl is verantwoordelijk 
voor alles wat op het meer 
gebeurt. ,,Het Karibameer is 
een enorm stuwmeer, met 
het oppervlak van Brabant: 

zo’n 5.400 km². De grens met buurland 
Zimbabwe loopt er dwars doorheen. We 
hebben er nu 48 kweekkooien op, van 25 
meter diameter en 8 meter diep, op 2,5 
kilometer van de oever. Verder hebben we 
een hatchery, op het land. En onlangs heb-
ben we ook nog een grote visvoerfabriek 
gebouwd, samen met investeerder All 
Aqua.”

Foto’s: Linelle D
eunk

Marc Verkuyl geeft leiding aan de grote Afrikaanse tilapiakwekerij Yalelo.

De tilapia is allemaal bestemd voor de Zambiaanse markt.www.gulf.nl

Gulf Bunkering 
staat voor kwaliteit en service. Onze moderne, dubbelwandige tanktransport- en 
bunkerschepen verzorgen 24 uur per dag bunkeringen in alle Nederlandse havens. 

De bunkerschepen beschikken over een 
volledig geautomatiseerd afl eversysteem. 

Bovendien zijn de schepen voorzien van 
pompen met een grote capaciteit, waardoor 

het mogelijk is om in relatief weinig tijd te 
bunkeren.

Gulf Bunkering
T. 0223 677 024, bunkers@gulf.nl

Maak kennis met onze vloot!

Wij wensen u... 
...prettige kerstdagen en 

een gezond en voorspoedig 2018
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MEERVALKWEKERS
Marc Verkuyl studeerde 

Dierwetenschappen in Wageningen, met 
Master studierichting Aquacultuur en 
Visserij. Voor zijn master specialiseerde hij 
zich in productiesystemen/recirculatie-
systemen voor aquacultuur. Tijdens zijn 
afstuderen deed hij onder meer proeven 
met de kweek van tilapia. Daarna vertrok 
hij naar Singapore, waar hij bij een bar-
ramundikwekerij werkte. ,,Ik was verant-
woordelijk voor de oogst. Daarna gingen 
ze daar ook een hatchery bouwen, waar ik 
me ook mee heb bemoeid.’’

Voor zijn toenmalige Nederlandse 

vriendin ging hij terug naar Nederland, 
waar hij werkte voor visvoerfabrikant 
Coppens, toen net verkocht aan Alltech. 
,,Daar heb ik drie jaar gewerkt, als sales 
technicus ter ondersteuning van de 
verkoop van visvoer aan Nederlandse 
meervalkwekers. Dat was leuk, ik heb veel 
ervaring opgedaan, maar ik ben niet echt 
een verkoper.’’

Yalelo, zijn huidige werkgever, was ook 
klant bij Coppens. Zo hoorde hij dat ze 
daar iemand zochten voor de viskwekerij. 
“Ik wilde heel graag weer praktisch bezig 
zijn, dus ik heb die kans gepakt drie jaar 
geleden.”

GEMAKKELIJKE MARKT
De keuze voor Zambia was niet zo gek 

voor Marc Verkuyl, die opgroeide in buur-
land Zimbabwe. ,,Mijn vader werkte daar 
als arts in de ontwikkelingshulp. Ik heb in 
Zimbabwe de lagere en het begin van de 
middelbare school gedaan. Toen ik 14 was 
gingen we terug naar Nederland. Als je in 
Afrika gewoond hebt heb je het gevoel dat 
je er thuishoort. Dus ik wilde heel graag 
terug.’’

Yalelo betekent ‘vis van vandaag’, ver-
telt Verkuyl. ,,Wij verkopen verse vis, voor 
de lokale markt. De markt voor vis is hier 
zo groot, aan export komen we helemaal 

niet toe. Hooguit in de toekomst naar de 
buurlanden.’’

De prijzen zijn goed en het is een mak-
kelijke markt, aldus Verkuyl. ,,Het afgelo-
pen jaar is onze productie verdubbeld en 
we hebben nog steeds te weinig volume. 
Toen ik begon hadden we een afzet van 
500 ton per jaar. We zijn gegroeid van 
2.000 naar 4.000 ton en dit jaar zitten we 
al op 6.000 ton. Aan het eind van dit jaar 
doen we hetzelfde in volume als de hele 
Nederlandse kweeksector samen!”

In Nederland wordt niet zoveel vis 
gegeten, en ook niet veel gekweekt, weet 
Verkuyl. ,,Bovendien, waarom zou je vis 

kweken als je de Noordzee voor de deur 
hebt? Als je die duurzaam bevist, kun je 
daar nog tot in de verre toekomst profijt 
van hebben. Bovendien, pangasius- of tila-
piafilet kan echt niet concurreren tegen 
tong of schol. Ik zou in Nederland nooit 
tilapia kopen. Vis moet vers zijn.’’

In Zambia eet hij wel wekelijks tilapia. 
,,Altijd als hele vis, dat vind ik lekkerder 
dan filet.” Zijn bedrijf verkoopt ook alleen 
hele vis, vers op ijs. ,,We hebben onze 
eigen distributiekanalen, in winkels en op 
markten. We komen nu net uit de winter, 
er is nu een tekort aan vis. Vanaf januari 

begint de aanvoer weer te lopen, dan doen 
we twee vrachtwagens per dag.’’

NIEUWE MANIER VAN 
ONTWIKKELINGSWERK
,,Wij proberen de vis in 22 weken naar 

450 gram te krijgen, vanaf 5 grams visjes 
uit de hatchery. We hebben onze eigen 
ouderdieren en kweekprogramma’s op 
basis van genetische selectie. Dat is heel 
leuk, alle aspecten van het kweekproces 
komen aan bod.”

Verkuyl vindt zijn baan fantastisch. 
,,Ik hou van diversiteit. Vandaag plaatste 
ik een anker, daarna was ik bezig in het 

Yalelo heeft kweekkooien in het Karibameer en een hatchery aan de wal.
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broedhuis, op kantoor en later met het 
personeel. Geen dag is hetzelfde!”

Er werken 500 mensen bij Yalelo, waar-
van 400 op de kwekerij. ,,Mijn afdeling is 
de grootste. We zitten veel op het water 
en hebben veel handenarbeid. Dat is ook 
goed voor de gemeenschap. Er is hier niet 
veel werk, dus we proberen veel mensen 
aan het werk te helpen. Dat is de nieuwe 
manier van ontwikkelingswerk: je inves-
teert in het land, samen met de mensen. 
Ik ben voortdurend bezig mensen op te 
leiden. Voor zestig procent van de mensen 
die hier werken is het de eerste keer dat 
ze een baan hebben! We hebben al een 
kliniekje gebouwd, en zijn onlangs begon-
nen een school te bouwen, samen met de 
Liberi Foundation uit Urk. Vanuit de kwe-
kerij geven we rekenles en Engelse les aan 
het ongeschoolde personeel, dat geen geld 
had om naar school te gaan.”

BOUW VISVOERFABRIEK
De grootste verandering het afgelopen 

jaar was de bouw van de visvoerfabriek, 
zegt Marc Verkuyl. ,,Dat heeft grote ver-
andering gebracht in de productie. We 
hadden een lokale voerproducent, maar 
dat voer was niet goed genoeg. Nu zijn de 
mogelijkheden echt gigantisch, want de 
nieuwe fabriek kan 50.000 ton voer per 
jaar produceren.” 

Kwekerijen in Afrika bleven tot nu 
toe altijd rond de 10.000 ton productie 
hangen, vertelt Verkuyl. ,,Met deze fabriek 
in de buurt moet het lukken daar boven 
te komen. We hebben alles in huis om de 
grootste kwekerij van Afrika te worden, 

en ook op wereldniveau een rol te spelen. 
Zambianen eten graag vis: iedereen eet 
twee keer per week vis, en er zijn 14 mil-
joen Zambianen. Dan kom je gauw aan de 
vraag de wij nodig hebben! En dan zijn er 
ook nog de buurlanden, Congo, Malawi en 
Angola… genoeg vraag! Onze grootste con-
current is bevroren tilapia uit China. Daar 
kunnen we nu al tegen concurreren, maar 
we hebben er nog wel last van qua prijs.”

Daarnaast moet de verse tilapia van 
Yalelo concurreren met kip en rund. ,,Maar 
wij hebben geen processingkosten, omdat 
we onze vis alleen heel verkopen. We zit-
ten nu precies tussen goedkope diepvries 
uit China en lokale kip en rund. We zijn 
nu startup af. We hebben bewezen dat 
we bestaansrecht hebben in Zambia. Dat 
maakte dit jaar ook spannend.’’

Ook het nieuwe jaar wordt spannend, 
met uitbreidingsplannen voor het broed-
huis en het aantal kweekkooien. ,,Het is 
zo’n gek idee: we gaan waarschijnlijk weer 
verdubbelen. Dit jaar dus naar 6.000 ton, 
volgend jaar naar 12.000 of zelfs nog meer! 
Iedereen is bang om te ondernemen in 
Afrika. Het is ook best lastig soms, met de 
slechte infrastructuur en het opleidingsni-
veau van het personeel. Maar de potentie 
hier is enorm! Er is voldoende ruimte en 
de mensen willen gewoon werken. Ik ken 
geen enkele viskwekerij, wereldwijd, die zo 
hard gegroeid is als wij. En ook qua markt, 
dat je lokale markt zo goed is.”

LOKAAL MANAGEMENT
Dus hij blijft voorlopig waar hij is? 

Verkuyl glimlacht: ,,In januari is mijn con-

tractbespreking, maar ik verwacht geen 
problemen. Dus ik blijf voorlopig hier 
ja.” Voor altijd? ,,Dat weet ik niet. Je leidt 
mensen op en je moet zoveel mogelijk 
Zambianen aan het werk krijgen en dan 
het stokje overdragen. De touwtjes moe-
ten niet in handen blijven van expats. Ik 
ben voorstander van lokaal management. 
Dan ga ik zelf weer naar een ander pro-
ject, in Afrika, of Canada of Australië. In 
Nederland zou ook leuk zijn, maar daar is 
te weinig water!’’

Hoe kwam hij eigenlijk terecht bij 
‘Boer zoekt Vrouw’? ,,Vrienden hadden me 
opgegeven, ze vonden dat ik aan de vrouw 
moest. Ik had het programma zelf nog 
nooit gezien, maar ik dacht, ach, waarom 
niet. Ik was toch vrijgezel. Ik ben gekozen 
uit zo’n honderd boeren. Ze hadden nog 
nooit een viskweker gehad. Hoe het was? 
Drie vrouwen tegelijk in huis hebben was 
wel lastig. Ik heb er een week vrij voor 
genomen, ze hebben alle drie een dag 
meegelopen met mijn werk, gekeken wat 
ik doe. Mijn baas viel toen voor me in.”

En, is het wat geworden, met één 
van de drie? ,,Ik heb toen gekozen voor 
Annekim, en we hebben een half jaar een 
relatie gehad. Maar uiteindelijk was er 
niet genoeg liefde…. Dus zijn we uit elkaar 
gegaan. Hoe het verder is gegaan kan 
en mag ik helaas niet verklappen. Op 1 
januari is er een Boer zoekt Vrouw special, 
waarin dat wordt onthuld. Dus tot die tijd 
moet dat geheim blijven!’’

Lieneke Schuitemaker

Visserhavenweg 50 2583 DK Scheveningen

Tel +31 (0)70-354 75 00 Fax +31 (0)70-351 27 30

info@wgdenheijer.nl  www.highseas.nl

Vis- en garnalengroothandel - Koel- en vrieshuis - Import - Export

W.G. den HEIJER & ZN BV
Wij wensen onze relaties prettige feestdagen

en een voorspoedig nieuwjaar.

Voor het in ons gestelde vertrouwen in 2017
zeggen wij u allen hartelijk dank.

Voor het nieuwe jaar bieden wij u onze 
beste wensen aan en hopen ook in 2018 
uw vertrouwen waardig te tonen.

Uw schip 
in één dag 
geverfd!

Handelskade 1, 8321 KB  Urk • Telefoon 0527-681441
Internet: www.kjcoenen.nl • E-mail: info@kjcoenen.nl

en personeel

CIV DEN OEVER
Haventerrein 3
1779 GS  Den Oever
Telefoon 0227-512144
Fax 0227-511701
e-mail: info@civ.nl

CIV Den Oever, sterk in garnalennetwerk
Ruime kennis en voorraad in garnalennetten.

Ook voor de kreeftjesvisserij, staandwant- en binnenvisserij
kunt u bij ons terecht. Direct gelegen aan de haven.

Nu ook CIV Offshore & Shipping zie www.civos.nl

PRETTIGE FEESTDAGEN
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De Boer Marine
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nautical & satellite solutions

Gespecialiseerd in navigatie- en communicatie apparatuur

De Boer Marine BV
Westwal 9, 8321 WG  Urk

T +31 527 685391  F +31 527 686224
E info@deboermarine.nl   I www.deboermarine.nl

Perfect in satelliet communicatie!

Gezegende feestdagen en ook in 2018 staan we voor uw klaar!

www.snijderschilderwerken.nl     tel. 0527-684880     Oostwal 6 Urkwww.snijderschilderwerken.nl     tel. 0527-684880     Oostwal 6 Urk

Gezegende 
 kerstdagen

en een

voorspoedig
nieuwjaar.
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