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Leden 

Eind 2019 bedroeg het aantal leden 130.  Het ledental is de laatste paar jaren redelijk stabiel.  

Aantal leden over de laatste 10 jaar: 

Jaar Aantal leden  Jaar Aantal leden 

2010 117  2015 129 

2011 117  2016 131 

2012 125  2017 133 

2013 125  2018 132 

2014 127  2019 130 

 

 

Bestuur 

De samenstelling is als volgt: 

J. Vergroesen  Voorzitter / secretaris 

J.E. Hommes  Secretariaat   

K. Smid   Penningmeester 

J.E Geersing  Proefvelden 

J. Bus 

 

Kascommissie 

De heren P Keijzer en Ch. Hartveld. 

 

Proefveldcommissie 

De heren P. v.d Schaaf, R. Besteman, J.E Geersing namens het bestuur. 

 

Vergaderingen 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op woensdag 24 januari in de Goede Aanloop te 

Tollebeek. Er waren 60 leden aanwezig en er werden inleidingen gehouden door Marnix Gijlers 

over luizen bestrijding en loofdoding en Francine Pacilly over resistentie management tegen Phy-

tophthora. Het bestuur heeft in 2019 2 keer vergaderd. De meeste zaken worden telefonisch en 

via de mail afgehandeld.  
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Buitenland excursie, sept. 2020 

De buitenland commissie is in 2019 druk geweest met het organiseren van een nieuwe buitenland 

excursie voor de drie verenigingen naar Slovenië, die in september van 2020 zal worden gehou-

den.  

 

De zomeravond excursie juli 2019 

De avondexcursie aan het proefveld van de AKV 

werd dit jaar gecombineerd met een bezoek aan 

het nieuwe kwaliteitsgebouw van Agrico in Em-

meloord. Hier werden we ontvangen door Ray-

mond Lubbers en Manfred Schleper en werd een 

goede indruk gekregen van de werkwijze om een 

betere kwaliteitsborging te verkrijgen. Hierna 

werd het proefveld bezocht. 

Bij het proefveld op de Oortwijn Botjes hoeve 

waren ook dit jaar weer de vroege rassen (8 veld-

jes) gerooid en gewogen. De belangstellenden 

hebben uitgebreid de tijd genomen om het proefveld te bezichtigen en uit de randrij hier en daar 

een plant te rooien. Het was weer prima georganiseerd door Pieter van der Schaaf van de proef-

veld commissie en Kees Boons van de NAK.  

 

Bezichtiging 

Het proefveld is onder goede omstandigheden 

geoogst en de rassen zijn op vrijdag 15 no-

vember 2019 door een kleine groep deskun-

dige kwekers beoordeeld. Totaal zijn er 62 

veldjes gangbaar en 18 veldjes biologische be-

oordeeld, waaronder 11 standaardrassen. Za-

terdag 16 november waren we voor de bezich-

tiging weer welkom bij Kees Boons in de oude 

kas van de NAK. Hierbij waren ongeveer 30 

leden aanwezig. Na de koffie is iedereen in de 

gelegenheid gesteld de zaailingen van beide 

proefvelden te beoordelen. Traditiegetrouw is 

er een top 5 vastgesteld. Deze is tijdens de 

lunch bekend gemaakt. En de winnaar was dit 

jaar de heer van der Oord met de WW 14-191. 

Hiervan heeft in de Aardappelwereld van december een stukje gestaan. 

 

In december is bij Agrico Research een gedeelte van de rassen op kwaliteit eigenschappen beoor-

deeld. Deze gegevens zijn nagestuurd.  

Nogmaals dank aan de bedrijven voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten. 

 

20-01-2020, Jacques Vergroesen 


