
HET HELE JAAR DOOR

Dit is het verhaal van William Brands, 
Leo Beck en Katja Brands-Wijstma. 
Het begon allemaal toen William 
als broekie van 18 jaar solliciteerde 
bij pannenkoekenhuis Oud Velsen. 
Daarvoor had hij al ervaring als kok 
opgedaan in Zandvoort. In Velsen 
ontmoette hij Leo en Katja, twee per-
sonen die – zoals William het zegt – 
als een rode draad door zijn leven en 
zijn carrière als ondernemer lopen.

Leo was destijds eigenaar van het 
pannenkoekenhuis en nam William in 
dienst. Hij kreeg zoveel vertrouwen in 
zijn kok, dat hij hem na verloop van tijd 
mede-eigenaar maakte. Dit was het 
begin van een samenwerking die tot 
op de dag van vandaag voortduurt.

Moord in De Meerplaats
In 1993 kochten zij samen het  
Nieuwe Haven restaurant in IJmuiden.  
De naam werd veranderd in Visrestau-
rant De Meerplaats en de zaak moest 
van de grond af worden opgebouwd. 
Om de naamsbekendheid te vergro-
ten, introduceerde William “MOORD 
IN DE MEERPLAATS”. 

In de weekenden werden de gasten 
verrast door een drietal acteurs, die 
gedurende de avond een moordscene 
speelden. Aan het eind van de avond 
moesten de gasten de “dader“ van de 
moord raden. Met een eenvoudige ad-
vertentie in De Telegraaf veroorzaakte 
hij een onverwacht grote belangstel-
ling voor dit nieuwe eetconcept.Vanuit 
het hele land, soms met een bus vol, 
kwamen de gasten naar IJmuiden.  

De Meerplaats stond op de kaart!  
Na verloop van tijd is hij ermee  
gestopt, ook al omdat anderen het 
idee kopieerden. 
Op het moment dat Leo en William 
overtuigd waren dat hij op eigen be-
nen kon staan, heeft Leo zijn aandeel 
in het bedrijf aan William overgedra-
gen om zich volledig op zijn eigen 
aannemingsbedrijf te kunnen richten. 
William is zijn oude compagnon heel 
dankbaar voor de kans die hij heeft 
gekregen. Hij beschouwt Leo als zijn 
begeleider, zijn adviseur maar boven-
al als goede vriend. Tot op de dag van 
vandaag voert Leo met zijn bedrijf alle 
verbouwingen bij De Meerplaats uit, 
want hij kent het gebouw als geen ander.

De Love story
De andere rode draad in het leven van 
William is Katja, een ware “love story“. 
Toen William nog als kok in het pan-
nenkoekenrestaurant werkte, sollici-
teerde daar een 16-jarig schoolmeisje 
naar de baan als serveerster tijdens de 
vakanties. Bij de onderhandelingen 
over de arbeidsvoorwaarden kwam 
ook een reiskostenvergoeding ter 

sprake, omdat Katja met de bus van 
Aerdenhout naar Velsen moest. De lei-
ding vond het geen goed idee om zo’n 
jong meisje ‘s avonds alleen over straat 
te laten gaan. Er was altijd wel iemand 
van het personeel met wie ze mee kon 
rijden. William die direct al een oogje 
op haar had laten vallen, bood vrij-
willig aan als chauffeur op te treden.  
Van het één kwam het ander, het was 
liefde op het eerste gezicht, trouwden 
in 2000 en zijn nog steeds gelukkig met 
elkaar. Hoewel Katja werkzaam is in de 
buitenschoolse opvang van kinderen, 
draagt zij waar mogelijk haar steen-
tje bij in De Meerplaats. Zo verzorgt 
zij de bloemdecoraties en de versie-
ring rond Kerstmis en de paasdagen.  
Op heel drukke dagen kun je haar ook 
achter de bar vinden om de drankjes 
voor de gasten klaar te zetten. En re-
cent nog, bij de voorbereiding van de 
herinrichting was zij voor William een 
klankbord, een sparringpartner bij het 
kiezen van materialen en kleuren.

Wie zijn er nog meer belangrijk 
in een restaurant?
Natuurlijk, het personeel. William kan 
bouwen op een vaste kern van per-
soneelsleden, die al vele jaren – soms 
vanaf het begin -  bij De Meerplaats 
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werken. Zowel in de keuken, waardoor 
een constante kwaliteit verzekerd is, als 
in de bediening wat resulteert in heel 
persoonlijke contacten met de gasten. 
In deze tijd van personeelsschaarste 
een hele prestatie, typerend voor de 
sfeer in het bedrijf.

Locatie De Meerplaats
De locatie van De Meerplaats in het ha-
vengebied van IJmuiden is bijzonder. 
In de loop der jaren heeft de gemeen-
te veel geïnvesteerd in de infrastruc-
tuur van de haven. Zo is de bestrating 
van de Trawlerkade onderhanden ge-
nomen. Jammer is dat aan de walkant 
van de kade een viertal weinig fraaie 
gebouwen zijn neergezet, waarvan 
één pal voor de deur van het restau-
rant. Het is nog steeds onbegrijpelijk 
dat één daarvan precies voor de deur 
van het restaurant is geplaatst, want 
hierdoor is het uitzicht op de trawler-
haven verstoord. 

Anderzijds profiteert het restaurant 
van de activiteiten in de haven. Elke 
zomer worden daar de Havendagen 
(vroeger de Visserijdagen) gehouden. 
De hele Trawlerkade wordt dan afge-
sloten voor het verkeer en mensen 
komen met drommen naar de vele 
activiteiten die dan plaatsvinden. Het-
zelfde geldt voor Sail Amsterdam  die 
eens in de vijf jaar wordt gehouden. De 
grote zeilschepen, de windjammers, 
verzamelen zich dan in de haven om 
gezamenlijk door het Noordzeekanaal 
naar Amsterdam te varen. Tijdens die 
evenementen biedt De Meerplaats de 
bezoekers een groot terras, waar kan 
worden uitgerust en iets kan worden 
gegeten en gedronken. Gemist wor-
den de HISWA-activiteiten in de haven 
van IJmuiden, die zorgen ook voor een 
gezellige drukte.

De nu net afgeronde verbouwing is niet 
de enige. Jaren geleden kreeg William 

de kans om het achter het restaurant 
gelegen deel van het pand te kopen. 
Dat was een moeilijke beslissing want 
het vergde een flinke investering en 
er ruste geen horeca-bestemming op. 
Met de hulp van Rudolf Janus , make-
laar die al jaren een goede relatie was, 
kwam die bestemming erdoor. Toen 
die drempel was weggewerkt werd de 
koop gesloten en begon een verbou-
wing, waarbij beide gedeelten tot één 
geheel werden samengevoegd. Zo 
werd een gang verbinding gemaakt, 
werden de toiletten verplaatst en werd 
het achtergedeelte ingericht als zaal 
voor feesten en partijen en voor wat 
grotere gezelschappen. Wilt u het 
feest liever thuis vieren, dan wordt ca-
tering aan huis verzorgd.

In de periode dat voetbalclub HFC 
Haarlem nog bestond, exploiteerde 
William ook het partycentrum Haarlem 
onder de overdekte tribune. Naast de 
daar gehouden feesten en partijen, was 
bij elke thuiswedstrijd de businessclub 
te gast en werd vanuit IJmuiden een 
warme maaltijd verzorgd. De laatste 
jaren doet hij vanuit De Meerplaats de 
catering in de businessclub van Telstar.

Een naam die in dit verhaal niet mag 
worden vergeten is die van Jan Mo-
lenaar. Hij is niet alleen een goede 
vriend van William, hij is ook al vele 
jaren de leverancier van alle vis en 
schaaldieren die in het restaurant op 
het menu staan. Jan koopt zijn vis bij 
verschillende visafslagen in Nederland 
en levert William dagverse producten , 
indien nodig zeven dagen per week en 
24 uur per dag.

Lol om ondernemer te zijn
Tenslotte de vraag aan William hoe hij 
dit al 25 jaar volhoudt. Peinzend rea-
geert hij: de lol om ondernemer te zijn, 
steeds weer nieuwe uitdagingen zoe-
ken, maar ook het omgaan met men-
sen. Ik voel dat ik in die 25 jaar als mens 
gegroeid ben. Dat gaat niet vanzelf, ik 
volg met enige regelmaat trainingen 
voor ondernemers, ik leer van de men-
sen om mij heen , niet in de laatste 
plaats van mijn vrouw Katja; zij vormt 
het stabiele thuisfront, de vrouw achter 
de ondernemer die volledig achter mij 
staat. De laatste verbouwing geeft mij 
nieuwe energie, ik heb er zin in. 
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Dit jaar vieren wij samen met u ons 25 jarig jubileum.

Het restaurant bestaat al sinds 1970 en ligt pal aan de gezellige vissershaven van IJmuiden.
De huidige eigenaar William Brands zwaait sinds 1993 de scepter.

Medio april 2018 heeft het restaurant een totale restyling ondergaan. Wij zijn trots op het resultaat!
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jaren een vaste gast te zijn. Zij vertelt 
dat ze in het verleden diverse visres-
taurants in IJmuiden heeft uitgepro-
beerd. 
En opnieuw heeft de kwaliteit van met 
name de visgerechten de doorslag 
gegeven. De bediening vindt zij zeer 
attent. Het is voor haar een vanzelf-
sprekendheid dat zij De Meerplaats 
geregeld bij vrienden en bekenden 
aanbeveelt. Als ik haar wil bedanken 
wil ze nog graag kwijt hoe zeer zij  
Robin waardeert. Op een dag dat zij 
zit te lunchen ziet zij dat haar donkere 
auto door de meeuwen behoorlijk is 
onder gepoept en maakt ook Robin 
daarop attent. Even later ziet ze hem 
met een emmertje en een spons bui-
ten lopen. Zij kan in een schone auto 
huiswaarts keren. Kijk dat is nou nog 
eens service, besluit zij.

Ineke Allan ontvangt mij met koffie in 
haar gezellige appartement in Drie-
huis. Het is duidelijk dat zij van mooie, 
antieke spulletjes houdt. Zij vertelt dat 
zij en haar man bijna negen jaar gele-
den naar dit appartement verhuisden. 

Helaas overleed haar man medio 2010. 
Hij was destijds directeur van drukkerij 
Vermande in IJmuiden. In die functie 
lunchte hij geregeld met zakenrelaties 
in De Meerplaats. Ineke golfde op don-
derdag altijd op golfbaan Spaarnwou-
de. De afspraak was dat haar man die 
dag zou koken. Zij kijkt mij olijk aan en 
zegt, wat denk je, gingen we samen di-
neren in zijn favoriete visrestaurant. Zij 
komt ook nu nog regelmatig lunchen, 
vaak met haar zus. Zo vierde zij haar 
80ste verjaardag met familie en recent, 
in maart, met kinderen en kleinkinde-
ren de geboortedag van haar man. Zij 
roemt de gezelligheid en goede sfeer. 
Ook over de bediening niets dan lof. 
Toen zij in maart met haar gezin aan-
kwam, had Robin gezorgd voor een 
bloemenboeket op de tafel. Kijk, zegt 
ze, dat bedoel ik nou als ik mij daar in 
een vertrouwde omgeving voel.

Tenslotte ontmoet ik Carla en Hans 
van Steenbergen, die vertellen al vele 
jaren regelmatige gasten te zijn. Hans 
al uit de tijd dat hij als aannemer met 
klanten kwam eten. En sinds zijn pen-

sionering samen met zijn Carla. Op 
de vraag waarom antwoorden ze al-
lebei: de warme sfeer, je voelt je er 
thuis. Bij aankomst wordt je verwel-
komd, je jas wordt weggehangen, je 
wordt naar jouw tafel begeleidt en 
de bediening is geweldig. Zoals Car-
la het verwoord: ze laten nooit een 
glas vallen en we geven de meisjes 
bijnamen, blingbling voor Chelsey 
en snuitje aan Larissa. En met zo’n 
fantastische menukaart hoef je niet 
verder te zoeken naar een bijzonder 
visrestaurant.
De gasten met wie ik sprak zijn alle-
maal benieuwd naar de voorgeno-
men aanpassing van de menukaart. 
Als regelmatige gast had deze de 
afgelopen tijd weinig verrassends 
meer. ”Verandering van spijs doet 
eten“, dus komen ze snel na de ver-
bouwing om de nieuwe kaart uit te 
proberen en de vernieuwde inrich-
ting te bewonderen.

Interviews door Fer Wijstma

Aan één van de tafels in visrestau-
rant De Meerplaats zitten twee  
heren gezellig te kletsen. 

Ik vraag of ik even mag aanschuiven. 
Dan blijk ik te maken te hebben met 
de gebroeders Koper ( Jan Wessel 
en Wessel Jan! ). Het is duidelijk, hier 
zitten twee levensgenieters. Zij zijn al 
vele jaren trouwe gasten en vertellen 
dat zij er graag komen.

Als ik vraag waarom dat zo is, noe-
men ze direct de kwaliteit van de 
gerechten. Maar ook zijn zij gechar-
meerd van de sfeer in het restaurant, 
de gemoedelijkheid, geen onzin. 
Echt IJmuidens.

Ik wens ze een smakelijke voortzet-
ting van hun diner en loop verder het 
restaurant in.

Aan een tafel voor twee zit mevrouw 
Harms met haar zoon. Zij blijkt ook al 

GASTEN

Rubriek: Ingezonden brieven

Trotse vader
Ik ben een regelmatige gast van Vis-
restaurant De Meerplaats. Dat is niet 
zo verwonderlijk, want ik ben de  
vader van Katja en dus automatisch 
de schoonvader van William, de eige-
naar van het restaurant. Vaak zit ik aan 
de stamtafel, maar als ik met familie, 
vrienden of vriendinnen dineer wordt 
er een eigen tafel geregeld. 

Als schoonvader heb ik van nabij mee-
gemaakt hoe William zich in de loop 
der jaren heeft ontwikkeld, van begin-
nend compagnon tot de zelfstandige 
ondernemer van nu. Van net droog 
achter de oren tot door de wol geverfd. 

De man die, hoewel het restaurant uit-
stekend liep, toch het besluit nam om 
de zaak volledig te restylen. Zowel van 
buiten als binnen heeft het restaurant 
een nieuwe, frisse look gekregen en  
is de menukaart flink onderhanden  
genomen. Die wordt voortaan elke 
drie maanden gewijzigd en aange-
past met wat dat seizoen de beste vis- 
soorten zijn.

Als vader ben ik natuurlijk apetrots op 
de rol die mijn dochter Katja in dit al-
les speelt. Allereerst is zij natuurlijk de 
echtgenote, het thuisfront van William. 
Als de nood aan de man is, springt zij 

in als barkeeper of helpt in de bedie-
ning. Maar vooral was zij de afgelopen 
periode het klankbord en adviseur 
voor William bij de vele keuzes die ge-
maakt moesten worden voor de herin-
richting. 

Samen mogen zij trots zijn op het uit-
eindelijke resultaat. En ik ben trots op 
die twee!

(Schoon-) vader Fer Wijstma



Een oud Joods gezegde luidt:
Ik wens je veel personeel.

Gedoeld wordt op de zorgen van een 
ondernemer met zijn personeel. In 
deze tijd van krapte in het aanbod van 
werkzoekenden, heeft dat gezegde 
niets aan actualiteit verloren. 
Gelukkig kan Visrestaurant De Meer-
plaats bouwen op een paar ervaren, 
trouwe werknemers.

Chef-kok Fred Nieswaag
Aan het hoofd van de keukenbrigade 
staat chef-kok Fred Nieswaag. Hij geeft 
leiding aan vijf man. Fred kwam samen 
met William Brands, die toen ook nog 
kok was, 25 jaar geleden naar IJmui-
den.
Al gauw werden de taken verdeeld, 
Fred in de keuken en William als gast-
heer in het restaurant. Hun samenwer-
king al die jaren is gebaseerd op we-

Personeel
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derzijds respect, “we weten wat we aan 
elkaar hebben“.

Sous-chef Henk Drogtrop
Tweede man in de keuken is sous-chef 
Henk Drogtrop, die als plaatsvervan-
gend chef fungeert als Fred afwezig 
is. Henk en William zijn beiden opge-
groeid in Haarlem noord en kwamen 
elkaar toevallig in de kroeg weer te-
gen, raakten aan de praat en een week 
later kwam Henk in dienst bij De Meer-
plaats.

Verbouwingen zijn z’n lust en z’n leven, 
want naast een goede kok is Henk ook 
een verwoed hobby klusser. In voorko-
mende gevallen lost hij ook in het res-
taurant technische probleempjes op.

Robin Smakman
Ook Robin Smakman, de bedrijfsleider 
loopt al vele jaren mee. Werkte voor-

heen bij Claus Party House waarvan hij 
William kende. Na eerst als parttimer te 
hebben meegedraaid, is hij in 2003 full 
time in dienst getreden en geeft hij nu 
leiding aan het bedienend personeel 
in De Meerplaats. Hij roemt de sfeer 
binnen het personeel onderling. Zelf 
typeert hij zich als iemand die goed 
met mensen kan omgaan, die het gas-

ten graag naar de zin maakt onder-
meer door te adviseren bij de keuze 
van spijs en drank. Dat blijkt ook wel 
als hij vertelt dat ter gelegenheid van 
de geboorte van zijn beide dochters 
het restaurant door zijn collega’s was  
versierd met ballonnen en slingers. 
Ook veel gasten verwenden hem en 
zijn gezin met cadeautjes.

Gokken in De Meerplaats
Om een beeld te krijgen van wie ik 
eigenlijk ben en hoe het Visrestaurant 
De Meerplaats daarbij betrokken raak-
te, daarvoor moet ik u meenemen naar 
de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
Daar begon het lieve leventje met de 
allereerste televisie uitzending op het 
gebied van sport. Zie het vals de voor-
loper van het huidige Studio Sport. 
Een half uur sport geproduceerd door 
slechts acht mannen die geen notie 
hadden hoe televisie werkte, wat er-
voor nodig was en in welke vorm het 
commentaar moest worden gespro-
ken. Iedereen rommelde wat aan, maar 
de beelden bewogen tenminste.Het 
moest een eigen stijl ontwikkelen en 
kennis bezitten over datgene wat men 
liet zien. 

Nu, meer dan 60 jaar later, kan ik alleen 
maar zeggen dat ik tot de laatste dag 
met veel plezier mijn taak heb vervuld. 
Ik heb u en de rest van de mensheid 

vaak getreiterd met eindeloze verha-
len over springruiters, dressuur, vier-
spannen en rensport met paarden op 
het toppunt van hun kunnen.
 Dat de draf-en rensport daarbij vaak 
de boventoon voerde, lag in het feit 
dat een race daar altijd meerdere 
paarden gelijktijdig in de baan bracht 
en de race van start tot finish niet meer 
dan enkele minuten in beslag nam. 
Sport, spanning en sensatie brachten 
een welkome afwisseling met einde-
loze gesprekken met mensen die ei-
genlijk weinig te vertellen hadden. Bij 
paardenraces hoort natuurlijk ook het 
spelletje, het voorspellen van de uit-
slag. Vele gloeiend hete tips op die 
toto gingen vergezeld van door mij in-
gezette piekies, knaken en soms zelfs 
een joet. 

Het zal duidelijk zijn dat gezien de re-
sultaten een etentje bij De Meerplaats 
even diende te worden uitgesteld. 

Van gokverslaving, met de kat zo dicht 
bij het spek, was bij mij noch bij mijn 
vrouw Mariëtte geen enkele sprake.

Met 6 dobbelstenen en een spelletje 
vijfduizenden vermaken wij ons nu als 
extra voorgerecht bij het eten. Bij De 
Meerplaats leeft iedereen mee, dob-
belstenen op een houten tafel maken 
een hels kabaal, maar 4 servetten zor-
gen voor een prachtige demping van 
het geluid. In het restaurant ben je al 
gauw een geziene gast, je raakt dus 
gewend aan de belangstelling van het 
bedienend personeel, die regelmatig 
even komen informeren naar de finan-
ciële situatie. 

Hoe zij heten is mij nog steeds een 
raadsel. In de eerste weken verander-
de de bedrijfsleider wel 5 keer van 
naam. Via Sjoerd, Geerraar en kale 
werd hij uiteindelijk geregistreerd als 
Robin. Samen met Anja en meerdere 

jeugdige knuffeltjes brengen zij het 
hele restaurant in een uitermate goe-
de sfeer met hun geweldige uitstraling. 
De baas, indien aanwezig, houdt alles 
nauwlettend in de gaten. Vaak vraagt 
hij naar de stand van zaken en hoort hij 
dat het geluk niet erg aan mijn zijde is, 
komt er in de kortste keren een biertje 
“van de zaak “. Van ons spel is hij volle-
dig op de hoogte en vertelt dat hij  zo 
graag eens mee zou willen doen. Hij 
ziet daar wijselijk vanaf. Alleen de ge-
dachte al dat mevrouw Mariëtte hem 
financieel gaat slopen weerhoudt hem 
van deze onvoorspelbare daad. 

Tot slot: waar vind je nog een zaak met 
zo’n baas en zulk personeel, en vooral 
met een uitstekend menu met een re-
kening die altijd betaald kan worden 
door mij …….

Hans Eysvogel 
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I V L U N C H E N G E Z E L L I G

M J P A S S I E T R A A K N J I W

I K M E E R P L A A T S I J F E N

H E W U A J L E B A K T F E E R K

S I M A I L L I W M E I T I R A M

A T T W I D I E H J I R V T S A G

S N S U A S E S I A D N A L L O H

G A R N A L E N K R O K E T J E S

N S C A M P I S F E E R V O L G T

D P I S E R V E R E N B G J N K A

I E D A K R E L W A R T R I R A R

N E V A H S R E S S I V L A V I S

E H R E T R E S S E D Y B S B T A

R C U Z R A N E R O T R U U V A N

E S A T D E G A L S F A S I V M R

N A E E R P L S E L L I U Q O C A

L A T S T N A R U A T S E R S I V

COQUILLES
DESSERT
DINEREN
FEESTZAAL
GARNALENKROKETJES
GASTVRIJHEID
GEZELLIG
HOLLANDAISESAUS
IJMUIDEN
KABELJAUW
KRAB
KREEFT
LUNCHEN
MARITIEM
MEERPLAATS
PASSIE
RABARBER
RESTYLING
SASHIMI
SCAMPI

SCHEEPSANTIEK
SERVEREN
SFEERVOL
TRAWLERKADE
VISAFSLAG
VISRESTAURANT
VISSERSHAVEN
VUURTOREN
WIJNKAART
WILLIAM 

O P L O S S I N G

PUZZEL EN MAAK KANS OP EEN 
MENU dE chEf vOOr 2 PErSONEN 
iNcLUSiEf cONSUMPtiES

Vul de oplossing in op www.dekanaalgraver.nl of per 
post naar Kromhoutstraat 64 1976 BM IJmuiden 
( vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden ) 
Uiterlijk maandag 11 juni en maak kans! De winnaar krijgt persoonlijk 
bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden

WOORDEN

Kom gezellig bij ons aan tafel en geniet van ons

25 jarig jubileum menu
Amuse | Brood

Noordzeetong (500 gram)

Aanbieding geldig tot en met 30 juni 2018 - Reserveren gewenst

€25,25
(Inclusief garnituren)

OVERVEENSE
VLEESHOUWERIJ

DE VRIES

Vleesgroothandel, Catering, Horecaslagerij,
ook particuliere verkoop

Overveense Vleeshouwerij de Vries | Zijlweg 8 | 2051 BB Overveen | Tel: 023 5277485 | E-mail: ovvh@xs4all.nl

Bent u aan het zoeken
naar een groente- en fruit-

specialist? Dan bent u bij 
ons aan het goede adres!
Wij hebben twee filialen 
waar u altijd de beste

kwaliteit kunt verwachten.

Beentjes Groentebroers Ι Castricummerwerf 75 Ι 1901 RV Ι Castricum 
Tel: 0251-652388 Ι Fax:0251-654710 Ι beentjesgroentebroers@hetnet.nl

Mail uw gegevens / CV
naar info@meerplaats.nl

Personeel gezocht
Visrestaurant De Meerplaats
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Uit de oude doos

Visrestaurant De Meerplaats

25 jaar in
         vogelvlucht

Zijn ze niet leuk,
                  die foto’s?
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Leveranciers
Voor elk bedrijf zijn betrouwbare 
leveranciers belangrijk. Voor een 
visrestaurant is de visleverancier de 
belangrijkste.  

Vishandel Molenaar
Al ruim 15 jaar zorgt visgroothandel 
Molenaar IJmuiden voor de levering 
van alle vissoorten die bij De Meer-
plaats op het menu staan. Eigenaar Jan 
Molenaar vertelt dat hij de vis inkoopt 
op de visafslagen van IJmuiden, Urk , 
Scheveningen en Vlissingen. Alle vis 
die hij verkoopt heeft het MSC keur-
merk (MSC is de afkorting van Marine 
Stewardship Council) . Dit keurmerk is 
een garantie dat de vis op een duurza-
me manier gevangen is.

gesprek en er was direct een klik.  
Een week later waren ze het eens en 
“zo is het gekomen‘.
Molenaar IJmuiden levert  aan zo’n 
40 à 50 restaurants. Mede vanwege 
de IJmuidense vestiging van beide 
bedrijven kan De Meerplaats rekenen 
oplevering van dagverse producten 
gedurende zeven dagen per week,  
24 uur per dag. Als het restaurant van 
een bepaalde vis tekort komt,  is een 
telefoontje voldoende en wordt er  
direct geleverd.

Molenaar IJmuiden is een specialist in 
seizoensgebonden vissoorten, zoals 
skrei (een kabeljauw soort die alleen  
in de winter wordt gevangen in de 
Noordelijke IJszee), tongschar in het 
voorjaar, zomerschol (de naam zegt 
het al , vooral in de zomer) en sliptong 
die geregeld als maandspecial op het 
menu van De Meerplaats staat.

De relatie tussen Jan en William is  
op de eerste plaats zakelijk. Toch is 
duidelijk dat er wederzijds respect is 
en dat ze elkaar volledig vertrouwen. 
Een goede basis voor een langdurige 
voortzetting van die relatie.

Okhuysen
Al 150 jaar staat Okhuysen garant 
voor prachtige kwaliteitswijnen. De 
door vader en zoon Kat zorgvuldig 
geselecteerde wijnen komen uit de 
hele wereld, van klassiek Frankrijk 
tot vernieuwend Nieuw-Zeeland. Bij 
de selectie wordt gelet op kwaliteit, 

Op de vraag hoe de relatie tussen 
beide ondernemingen tot stand is 
gekomen vertelt Jan dat William op 
een dag bij hem in zijn winkel een 
haring  kwam eten. Zij raakten in  

duurzame productie en een uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding. Het 
overbrengen van de liefde voor wijn is 
wat het team drijft. Okhuysen voorziet 
particuliere klanten en (top)restaurants 
in het hele land dan ook altijd van pas-
send persoonlijk advies, uitgebreide 
informatie en een vergaande service.

Dé visleverancier
uit IJmuiden

voor de horeca

Dokweg 33B • 1976 CA IJmuiden • Tel.  0255  820 320 • www.molenaarijmuiden.nl • jan@molenaarijmuiden.nl

De wijnwinkel
van Haarlem

Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Q Blend creëert unieke koffiemelanges
voor horeca, kantoren en iedereen
die wil genieten van goede koffie.

06 18 51 57 44 / info@qblend.nl

Al ruim 40 jaar een begrip in de Amsterdamstraat
en op het Santpoorterplein in Haarlem.

U kunt bij ons terecht voor al uw bloemen, planten en accessoires.
Ook maken wij voor de mooiste boeketten en zijn we gespecialiseerd

in het maken van rouwstukken en rouwboeketten.

Santpoorterplein 2
023-5263844
info@tom-ron.nl

Amsterdamstraat 23
023-5354991
info@tom-ron.nl



Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek
023 537 97 00 info@koene.nl

Jan Tooropstraat 625, 1061AE, Amsterdam
Telefoon 020 - 223 61 54
info@rp-insurance.nl, http://rp-insurance.nl

Poolster BV

toonaangevend in de regio!

Tappersweg 14-33 • 2031 EV Haarlem • T 023 5420642 • E contact@youraa.nl

Een begrip in de regio

 
FRED VAN DER WAL 

wijnimport 
Fine Wine Specialist 

	  



  
  

  
 

 

 

RIVIERVISCHMARKT 17 HAARLEM
PHONE +0031 23 553 02 88  WWW.ELPINCHO.NL

SHARE DINING -  COCKTAILS -  WINES -  SPECIALS
FREE WIFI  

S L E E P I N G  U N D E R  T H E  S T A R S
D O W N T O W N  C E N T E R

W W W . C I T Y A T T I C H A A R L E M . N L
Rigaweg 5, 9723 TE Groningen

 info@lijferingdranken.nl,  +31 (0)50-7114011

H E T  B E S T E  B R O O D  I N  D E  R E G I O

BOULANGERGUY BAKE-OFF
“Watertorenparck” • pa/Evertsenstraat 4e • 1972 AM IJmuiden • Bestellijn: 0255-820333

E-mail: contact@mooibrood.nl • Website: www.mooibrood.nl

Tapas Bar El 

Pincho wenst 

de Meer-

plaats veel 

succes met 

de prachtige 

nieuwe zaak.



Visrestaurant De Meerplaats
Visrestaurant De Meerplaats is geheel gerestyled

Van interieur tot menukaart

U bent van harte welkom in ons vernieuwde restaurant

Amuse | Brood

Noordzeetong 
(500gram)

inclusief garnituren

Aanbieding geldig tot en met 30 juni 2018
Reserveren gewenst

Trawlerkade 80 | 1976 CC  IJmuiden | 0255 - 510 806 | www.meerplaats.nl
Zondag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur - Zaterdag vanaf 16.00 uur

Ruime gratis parkeermogelijkheden voor de deur

Jubileum Menu - 25 jaar

€ 25,25


