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Ab Post over GPM Seafood 
met industriële garnalenpelmachine

Dromen 
durven doen
DEN OEVER – Een industriële garnalenpelmachine waarmee de markt kan wor-

den voorzien van topgarnalen direct van eigen vangst van topvissers uit de 

regio. Kort samengevat is dat het doel van het eind vorig jaar opgerichte GPM 

Seafood. ,,Dromen durven doen, want het kan echt anders’’, zegt Ab Post over 

de naar eigen zeggen ‘sprong in het diepe’. Wat is de stand van zaken?

Ab Post op het kantoor van de 
PO-Wieringen boven de vis-
afslag Den Oever geeft een 

zucht. Hij proeft weerstand tegen 
GPM Seafood en zijn rol daarin. 
Handelspartijen zeggen: eerst zien 
en dan geloven. Aan de andere kant 
van de Afsluitdijk wordt hij verdacht 
gemaakt. En op Wieringen zelf zijn 
vraagtekens gezet of een werknemer 
van de PO tegelijk aandeelhouder kan 
zijn in het bedrijf GPM Seafood. Eind 
vorig jaar gaf de ledenvergadering daar-
voor de ruimte. Maar inmiddels is de 
conclusie getrokken dat het zuiverder is 
een andere constructie te zoeken, waar-
binnen Post als zelfstandige door de PO 
wordt ingehuurd om de tent draaiende 
te houden. Het maakt Post allemaal niet 
minder strijdvaardig, daarbij gesteund 
door tien vooruitstrevende visserijbe-
drijven in de noordkop, die allemaal 
behoorlijk geld in de oprichting van 
GPM Seafood hebben gestoken. ,,Wij 
denken dat het beter kan en willen dat 
onze aanvoerders ook wat verdienen.’’

GPM staat heel eenvoudig voor 
Garnalen Pel Machines. Er staat inder-

daad inmiddels een prototype van zo’n 
nieuw ontwikkelde garnalenpelmachine 
bij de ontwerper. Om de fabrikant uit de 
wind te houden is afgesproken deze niet 
bij name te noemen. 

,,De afhankelijkheid van buitenlandse 
pelcentra ver weg is niet zonder risico. 
Wij zijn er daarom van overtuigd dat 
een industriële pelmachine er een keer 
komt. Daar geloven we in. Maar met 
alleen een machine kom je er niet. Daar 
hoort een marktconcept bij, en dat is wat  
GPM Seafood met gelijkgestemden voor 
ogen heeft. Van en voor de vissers. In 
de vaste overtuiging dat het met inno-
vatieve vermarkting anders kan en moet 
voor de toekomst van het zelfstandige 
garnalenvisserijbedrijf.’’

Onderscheidend vermogen
Bij het honderdjarig bestaan van de 

Urker visafslag werd Ab Post geboeid 
door de lezing van Rian Verwoert, 
destijds directeur van de Koninklijke 
Fruitmasters. Het idee voor een andere 
benadering van de markt sprak Post aan 
en hij sloeg de naam van Verwoert op 
de harde schijf op. Vorig jaar pakte Post 

de telefoon en belde naar Geldermalsen, 
waar Verwoert inmiddels wethouder is 
van de gemeente Neerijnen. Post vertelde 
dat garnalenvissers als producenten in 
een neerwaartse prijsspiraal verdaagd 
waren. Verwoert herkende de problema-
tiek vanuit de fruitwereld. Hij leerde: Het 
gaat om onderscheidend vermogen in de 
markt. ,,Heb je wel eens gehoord van de 
Kanzi-appel?’’

Voor Post ging een wereld open, ook 
door alle initiatieven van het Visserij 
Innovatie Platform en de oproep van 
de overheid om ondernemerschap te 
tonen. Kijkend in de supermarkt zag hij 
toen bijvoorbeeld verschillende soorten 
bier en appels, A-merken en huismer-
ken. Maar die diversteit ziet hij niet bij 
Hollandse garnalen in het schap. Wat hij 
wel ziet: verschillende retailprijzen. ,,En 
een groot verschil met wat vissers voor 
die garnalen beuren, die als producenten 
bovendien allemaal ongeveer dezelfde 
prijs beuren. Dat kan eerlijker!’’, zegt 
Post. Het contact met Verwoert werd 
aangehaald, en Verwoert werd vorig jaar 
door Post ook genomineerd als nieuwe 
voorzitter van de PO-Wieringen. De 
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kandidatuur werd echter afgewezen. 
Het tweetal stapte samen met de vissers 
wel als aandeelhouder in GPM Seafood. 
Post noemt vanuit de vissers Cees van 
Eekelen sr. (WR 189/389) als mede-
grondlegger.

Out-of-the-box
,,Wij hebben een doel en een visie. 

Ons concept is een groep vissers die 
aan hogere kwaliteitsnormen wil en kan 
voldoen, groepsdenkers en ondernemers 
die bereid zijn om voor de markt te wil-
len gaan vissen. Ja, daarvoor moet je 
in ons wereldje vooruitstrevend zijn en 
out-of-the-box durven denken en doen. 
Ondernemerschap tonen dus. Ons verhaal 
spreekt hen aan, en zij durven het aan 
om te investeren. Die investering is nodig 
voor het opzetten van een voedselveilig-
heidsprogramma, voor advieskosten, voor 
een ondernemersplan in elkaar timmeren 
en vooral ontwikkelingskosten voor het 
concept inclusief industriële pelmachine. 
Door te werken aan verbetering van de 
kwaliteit en de smaak van de Hollandse 
garnaal willen we de consument een beter 
product bieden en tevens het toekomst-

Ab Post - jaren schipper op de Helderse 
kottervloot - deinst niet terug voor pittige 
en controversiële uitspraken. Zo is de vei-
lingklok in zijn visie volledig achterhaald. 
Hij noemt het ook een dwaling dat produ-
centenorganisaties menen een marktpartij 
te moeten zijn, en vindt dat mede door die 
insteek het jaar 2011 uitgelopen is op een 
rampjaar voor de garnalenvissers. Van 
gelijke week-tacs voor alle garnalenvissers 
gruwt Post. ,,Een visserman moet visserman 
blijven, zijn eigen ding doen. Het is niet 
logisch elke visser een weekportie toe te 
kennen.’’

GPM is er niet voor een select groepje vis-
sers uit de noordkop. Alle garnalenvissers 
die aan de voorwaarden willen en kunnen 
voldoen zijn welkom om ook te partici-
peren, benadrukt Post. Net als voorheen 
leveren GPM-vissers trouwens hun garnalen 
aan Klaas Puul, die als belangrijke keten-
partner wordt gezien.

perspectief van garnalenvissers verbe-
teren.’’

Op de zoektocht naar pelcapaciteit 
heeft Post de bestaande machines zo 
goed en zo kwaad als dat ging onder 
de loep genomen. Want niet overal 
mocht hij kijken. Met alle respect 
voor de fabrikanten, denkt Post dat 
de huidige machines te kleinschalig 
zijn, waardoor grootschalige pro-
ductie financieel onhaalbaar wordt. 
,,Wij willen een aantrekkelijke partij 
worden voor partners, dan moet je 
minimaal anderhalve ton garnalen 
per dag kunnen leveren. Het doel is 
om 40-50 kilo pit per uur per instal-
latie te leveren, dat is wel tien keer 
meer dan de huidige generatie pelma-
chines. Daarbij willen we geen water 
gebruiken, om zo de garnalensmaak 
zo origineel mogelijk te houden. En 
bovendien de hygiëne op een hoger 
plan te tillen. Met het prototype zijn 
we nu in alle rust aan het testen, 
maar weten nu al dat het die niet 
wordt. Dit is echt een sprong in het 
diepe. Toch hopen dat we eind dit 
jaar kunnen pellen.’’

Kijkend naar de huidige garnalenketen en 
-kwaliteit noemt Ab Post het inefficiënt dat 
alle afslagen investeren in eigen zeven. 
,,Om topkwaliteit te leveren moet de keten 
kleiner worden en het zeulen met garna-
len minder worden. Garnalen zijn daar 
gevoelig voor. De verwerking nu kan veel 
efficiënter. Het begint natuurlijk allemaal 
aan boord. Daar willen wij als GPM 
Seafood ook beginnen. Maar de kunst is 
om het kiemgehalte daarna aan de wal 
wel zo laag mogelijk te houden. Ideaal zou 
daarom zijn om het aantal afslagzeven 
in Nederland terug te brengen naar één, 
hooguit twee: eentje in het noorden en een-
tje in het zuiden. Waar die zeven komen 
zal mij een worst zijn, bijvoorbeeld ergens 
aan de A7: als het maar meer rendement 
en een betere kwaliteit oplevert.’’

Aandeelhouders in GPM Seafood zijn de 
visserijbedrijven achter de WR 20, WR 40, 
WR 57, WR 80, WR 106, WR 109, WR 
189, WR 389, BRA 5, BRA 7 en HD 16. 
Verder: A. Post Holding BV, Bloemfonteijn 
Beheer BV en Dirigo Beheer BV. 
Directie: Rian Verwoert en Ab Post.


