
DOETINCHEM - De opkomst van schepvis in de supermarkt is goed voor het imago van de categorie 

diepvries. Tegelijkertijd blijft de alternatieve term vriesvers groeien in populariteit, blijkt uit 

onderzoek van het VriesVers Platform. 

Door Tys Hallema 

Jumbo Foodmarkt begon ermee en inmiddels doen ook onder meer Albert Heijn, Coop en Dekamarkt 

aan ingevroren vis die klanten zelf kunnen scheppen. Een goede ontwikkeling, zegt Peter Kok, 

behalve trade marketeer bij Aviko ook betrokken bij het VriesVers Platform. ‘Schepvis doet wat 

positiefs met het vriesverse imago van, ook omdat het bij de versafdeling staat. Schepvis heeft 

uitstraling voor supermarkten en zorgt ook nog voor extra omzet.’ 

Een vergaande verdeling van vriesversassortiment over de hele winkelvloer ziet Kok niet gebeuren. 

‘Je ziet het in het buitenland wel eens, maar het is een moeilijke operatie omdat het je hele winkel 

op de kop zet.’ 

Schepvis, en de aanwezigheid van andere luxe vlees- en visassortiment, is een van de vier factoren 

die de vriesvers categorie in 2016 een positieve impuls hebben gegeven, meent Kok. De belangrijkste 

is de opkomst van de Airfryer, die afgelopen jaar een vlucht nam. ‘30 procent van de huishoudens 

heeft inmiddels een Airfryer. Je ziet nu steeds meer producten komen die zich specifiek richten op de 

Airfryer, bijvoorbeeld onze eigen friet.’ 

Een andere positieve ontwikkeling in de categorie vindt Kok vriesversfruit, waar steeds meer variatie 

in te vinden is. Een assortimentsgroep waarvoor hij in de komende jaren veel mogelijkheden ziet, is 

die van maaltijden. ‘Dat is nu nog relatief klein invriesvers, maar je ziet wel een positieve upswing. 

Daar liggen veel kansen.’ 

Waar Kok en het VriesVers Platform ook nog altijd veel kansen voor zien, is de benaming vriesvers. 

‘Je ziet echt dat vriesvers duidelijker is geworden als term en dat de indruk van de categorie 

positiever is geworden’, zegt Kok op basis van het meeste recente jaarlijkse imago-onderzoek onder 

consumenten dat het platform recent liet uitvoeren. ‘In 2012 had 51 procent van de respondenten 

een positief of zeer positief beeld bij vriesvers. In 2016 was dit 54 procent. Het zijn kleine stapjes, 

maar het gaat vooruit. Een paar jaar geleden gaven mensen ook nog andere definities bij de term 

dan nu. Ook wordt de prijs/kwaliteitverhouding beter gewaardeerd.’ 

Kok onderstreept ook de rol van retailers in een beter imago voorvriesvers. ‘Supermarkten zien het 

belang steeds meer in, steeds meer formules sluiten zich ook aan bij het platform. Je ziet dat er meer 

aandacht is voor vriesvers. Gezamenlijk zijn we op de goede weg.’ 


