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Het begint inmiddels een 

traditie te worden, onze deel-

name aan de Contacta in de 

Zeelandhallen in Goes. Ook 

dit jaar is Laudam vertegen-

woordigd op dé netwerkbeurs 

van Zuid-West Nederland en 

Vlaanderen die plaatsvindt 

van 4 t/m 6 november a.s.

Het thema van dit jaar luidt: 

“de nieuwe wereld”.  De 

afgelopen jaren heeft de crisis 

veel veranderingen en reor-

ganisaties met zich meege-

bracht. Nu de economie weer 

aantrekt ontstaan er nieuwe 

kansen. Met het thema “de 

nieuwe wereld” wordt 

ingegaan op de toekomst,  

het aanboren van nieuwe 

markten en ondernemen  

buiten bestaande grenzen.

Sprekers van deze editie zijn 

onder andere Alexander  

Klöpping, Jack van Gelder, 

John van Zweden, Ria Joosten 

en Erik Scherder.  Voor het 

complete programma en gra-

tis entreekaarten verwijzen 

wij u naar www.contacta.nl

Wij verwelkomen u graag op 

het West-Brabantplein in de 

Westerscheldehal, u vindt ons 

in stand 817. 

Locatie:
Zeelandhallen  

Da Vinciplein 1, 4462 GX Goes

Navigatieadres:
Nobelweg 6, 4462 GK Goes

Openingstijden:
Dinsdag 4 november

16.00 – 22.00 uur

Woensdag 5 november 

14.00 – 22.00 uur

Donderdag 6 november

14.00 – 22.00 uur

De e-tickets die nodig zijn 

voor de gratis entree vragen 

wij graag voor u aan. Neem in 

dit geval contact op met één 

van onze accountmanagers 

of mail naar anita.clerx@

laudam.nl.

Auditnieuws
Onlangs zijn er weer controle-audits van ons NEN4400-1 

en VCU keurmerk afgenomen. We hebben de controles met 

goed gevolg doorstaan en beide keurmerken zijn weer ver-

lengd. Voor ons een bevestiging en voor u een bewijs dat u te 

maken heeft met een professionele en betrouwbare organi-

satie. Mocht u inzage willen in onze certificaten dan sturen 

wij op verzoek graag een kopie. Ons NEN4400-1 certificaat is 

ook te downloaden op www.normeringarbeid.nl.
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Jaco Koman: “Ik hoef maar te bellen en er staat  
er ééntje.”

In het havengebied van Moer-

dijk,  langs het Hollands Diep, 

ligt het moderne bedrijfspand 

van Koman’s Vishandel. Met 

pal naast het bedrijf de win-

kel waar 6 dagen per week 

ook particulieren terecht 

kunnen voor een breed as-

sortiment van verse vis. 

We hebben een afspraak met 

Jaco Koman die samen met 

zijn broer Niels de dage-

lijkse leiding heeft over het 

familiebedrijf. In het kantoor 

heerst volop bedrijvigheid, de 

telefoon gaat continu en Jaco 

is nog even in gesprek met 

een klant.  Zodra hij klaar is 

brengt hij ons een heerlijke 

kop koffie en neemt uitge-

breid de tijd om ons alles te 

vertellen over de vishandel.

“Koman is een echte vis-

sersfamilie uit Werkendam. 

Mijn overgrootvader begon 

in 1918 met het vissen op 

zoetwatervis en paling in de 

Biesbosch. Al snel bleek dat 

er meer vraag was dan dat 

er gevangen werd en zo is de 

handel tot stand gekomen. 

Het bedrijf ging van vader 

op zoon en in de jaren ’70 

heeft mijn vader het bedrijf 

naar Moerdijk verhuisd. Niet 

in deze hoedanigheid hoor, 

in de loop der jaren is het 

bedrijf meerdere malen ver-

bouwd en uitgebreid.” 

“Dagelijks wordt zowel leven-

de als diepgevroren vis vanuit 

de hele wereld aangeleverd. 

Vissers langs de Nederlandse 

en Belgische kust en hoofdza-

kelijk Nederlandse groothan-

dels zorgen voor de aanvoer. 

Daarnaast hebben we een 

eigen binnenvisserijbedrijf. 

Met onze twee boten die hier 

in de haven liggen varen 

we op het Hollands Diep. 

We vissen op zoetwatervis, 

voornamelijk voorn, brasem 

en snoekbaars. Daar kunnen 

behoorlijke vissen tussen zit-

ten, een snoekbaars kan wel 

zo’n 10-12 kilo wegen”, aldus 

Jaco.  Alle verse vis wordt 

bij ons verwerkt. Hierbij 

moet je denken aan fileren, 

portioneren en verpakken. 

De diepvries vis komt kant 

en klaar binnen en wordt –al 

naar gelang de wens van de 

klant- in moten verwerkt. 

Tegenwoordig zie je steeds 

meer portieverpakkingen, een 

stukje gemak voor de klant.” 

“De paling is een belangrijke 

tak binnen ons bedrijf”, ver-

telt Jaco. “Wij kopen de paling 

Klant in beeld: Koman’s Vishandel
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aan bij vissers en kwekerijen. 

Binnen ons bedrijf worden 

de palingen op maat gesor-

teerd om vervolgens schoon-

gemaakt of gerookt naar de 

klant vervoerd te worden.  En 

natuurlijk moet alles snel 

gaan, de versheid van de vis 

moet behouden blijven.  Per 

koelwagen wordt de vis naar 

onze klanten in Nederland en 

België vervoerd. Wij leveren 

voornamelijk aan de horeca, 

van eetcafé tot sterrenrestau-

rant.”

“Ons vaste team bestaat uit 

40 medewerkers waarvan 

de meeste al jaren bij ons 

werken. Als het werk erom 

vraagt maken we gebruik van 

uitzendkrachten van Laudam. 

Dit doen we al sinds 2006. Via 

een vacature is onze account-

manager Lies Zijlstra destijds 

met ons in contact gekomen.

Voor ons werkt het heel mak-

kelijk en simpel, we hoeven 

maar te bellen en er staat er 

ééntje.  Momenteel hebben 

we één uitzendkracht, maar 

in hoogtijdagen werken we 

met 2-4 uitzendkrachten 

tegelijk. Het biedt ons de 

flexibiliteit die we nodig heb-

ben.”

De medewerkers van Laudam 

worden voor verschillende 

werkzaamheden ingezet.

Jaco: “Zij helpen met het 

schoonmaken en verpakken 

van vis, maar ook met het 

schoonmaken van de werk-

ruimtes en de tankwagens.”

Jaco neemt ons mee voor een 

rondleiding in de bedrijfs-

ruimte, maar niet voordat 

we voorzien zijn van een 

verplicht haarnetje. “Hygiëne 

voor alles”, zegt hij.

In de palingrokerij opent Jaco 

de cabine en een flinke rook-

pluim komt ons tegemoet. 

Als echte palingliefhebbers 

loopt het water ons al in de 

mond.  “Ze moeten nog een 

paar uur hoor”, vertelt  hij. 

Terwijl we de koelruimte 

binnenlopen zien we grote 

bakken met ijs waar de vis-

sen in liggen. “Deze zijn net 

binnengebracht en zullen 

binnen korte tijd op het bord 

in een restaurant liggen. Zo 

snel gaat dat,” aldus Jaco. Bij 

de bassins voor de levende 

vissen mogen we een kijkje 

nemen in het ruime zwem-

bad van de palingen. En met 

een schepnet laat Jaco een 

deel van de vangst zien. 

Op het bedrijfsterrein staat 

het wagenpark van Koman, 

waaronder de koelwagens die 

6 dagen per week de klanten 

bevoorraden. Eén van onze 

Laudam medewerkers is net 

bezig om een koelwagen 

schoon te spuiten. “Ja, hier 

wordt hard gewerkt”, lacht 

Jaco.

Als cadeautje krijgen we vers 

verpakte paling mee. Maar 

we gaan natuurlijk niet weg 

zonder een paar kilo heerlijke 

paling uit de winkel. 

Voor meer informatie over 

Koman’s Vishandel verwijzen 

wij u naar www.komansvis.

nl. Daar vindt u ook de ope-

ningstijden van de winkel. 

Een echte aanrader voor 

dagelijks verse vis.



Poolshoogte

Poolshoogte is een periodieke uitgave van Laudam

Laudam • Postbus 680 • 4600 AR Bergen op Zoom • T 0164-271871 • E info@laudam.nl • I www.laudam.nl

Poolshoogte

  

  

Poolshoogte_nr5_2.indd   1 21-08-2012   14:05:00

Jaargang 7  2014  nr. 2

     BOGRACZ
Een geliefd gerecht bij veel Polen is Bogracz, een soort 

goulashsoep. Een heerlijke maaltijdsoep om mee op te 

warmen tijdens de koude dagen die eraan komen.

Snipper de uien en bak ze in 

de reuzel. Pers de knofl ook 

en voeg deze samen met 

het paprikapoeder en de 

gemalen komijn bij de uien. 

Meng alles goed door elkaar 

en bak het langzaam zodat 

de kruiden niet aanbranden. 

Snijd het rundvlees in blokjes 

van ongeveer 1,5 centimeter, 

doe het rundvlees erbij en 

bak alles ongeveer 5 minuten. 

Voeg 2 liter water toe, samen 

met het bouillonblokje en de 

in stukjes gesneden toma-

ten. Hak de peterselie fi jn en 

snijd de wortel en paprika in 

blokjes. Doe de wortelen, ge-

droogde peper, paprika 

en peterselie bij het geheel 

en kook alles totdat het vlees 

gaar is (ca. 45 minuten).

Voeg hierna de fusilli toe, 

eventueel met wat extra wa-

ter. Laat het geheel ongeveer 

12 minuten zachtjes koken 

totdat de fusilli gaar is en de 

hele schotel de consistentie 

heeft van een dikke soep. 

Verwijder de gedroogde 

peper en serveer de bogracz 

met brood.

Smakelijk eten, oftewel 
smacznego !

Bereidingstijd: ca.1 uur

Aantal personen: 4

Ingrediënten: 
800 gram rundvlees, zon-

der been

2 eetlepels reuzel

1 blokje rundvlees bouillon

2 grote uien

1 rode en 1 gele paprika

2 grote tomaten

2 teentjes knofl ook

2 wortelen 

180 gram fusilli

peterselie

1 gedroogde rode peper

1 eetlepel paprikapoeder

10 gram komijn

Laudam scoort !
Na een drukke werkweek 

heeft iedereen behoefte aan 

ontspanning. Een aantal van 

onze medewerkers speelt 

graag een potje voetbal en 

heeft op eigen initiatief het 

Laudam team opgericht. 

Naast collega’s dus ook team-

genoten die fanatiek spelen 

bij de Stichting Gastelse zaal-

voetbal competitie.  De wed-

strijden worden gehouden in 

’t Veerhuis in Oud Gastel. 

En als zij in de zaal net 

zo gedreven zijn als op de 

werkvloer dan hebben de 

deelnemende teams er een 

geduchte tegenstander bij. 

Wij wensen het Laudam team 

veel succes.

VOLG LAUDAM OP 
LINKEDIN EN MAAK 
KANS OP EEN LUNCHBON!

Wilt u op de hoogte blijven 

van het laatste nieuws ga 

dan naar www.linkedin.

com/company/laudam-

detachering-bv en volg 

Laudam. In de maand 

november verloten wij 

onder onze volgers een 

lunchbon voor 2 personen.


