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De tulpenroute in de Polders is weer open en zo hier en daar zijn al pootmachines in het veld 

gezien. Ook zullen de verschillende kwekers uit de winterslaap ontwaken om de proefvelden te 

poten. Hoog tijd voor de AKV om te laten merken dat we nog bestaan.  

Kweekseizoen 2020 is wat sociale activiteit betreft natuurlijk als een nachtkaars uitgegaan en ook 

de gebruikelijke start van 2021 heeft niet kunnen plaatsvinden. De veredeling van aardappel is 

echter een cyclisch proces en ook binnen de AKV zullen, hoewel aangepast de nodige activiteiten 

plaatsvinden dit jaar. 

 

Bestuur samenstelling: In 2020 is Jan Koning van de NAK toegetreden tot het bestuur, maar we 

hebben elkaar als bestuur nog niet kunnen ontmoeten en ook u als leden van de AKV heeft hier 

nog geen uitspraak over kunnen doen. Tevens zal t.z.t. het financiële verslag nog door de 

vergadering moeten worden goedgekeurd. Het bestuur houdt via de mail contact om dat weinige 

dat kan gebeuren ook goed te laten verlopen. Wij hopen dat de jaarvergadering in januari 2022 

wel door kan gaan. 

 

Proefveldcommissie: Zoals eerder gemeld heeft de proefveldcommissie de proefvelden van 2020 

keurig verzorgd, geoogst, beoordeeld en de kwaliteit resultaten 

bepaald. De gegevens zijn terug te vinden op de website van de 

AKV. 

De leden is gevraagd nieuwe zaailingen voor de proefvelden in 

2021 aan te melden en 16 leden hebben zaailingen aangeleverd. 

Het gangbare proefveld zal met standaarden bestaan uit 52 

nummers en het Biologische proefveld uit 26 nummers. Gangbaar  

komt weer bij de NAK en het bio-veld wordt weer bij Leijten 

gepoot. We verwachten dat de vroegrooi in juli weer individueel 

bezocht moet worden, zonder bedrijfsbezoek en zonder gezamenlijk eten. Maar we hopen dat de 

november show wel weer op de normale wijze kan worden georganiseerd. De proefveld 

commissie zal dit jaar per segment een winnaar aanwijzen, waardoor ook zaailingen met chips 

kwaliteit een kans maken.  

 

Buitenlandse reis: Vanuit de AKV MN zitten Jan Eric en 

Kamal in de buitenland commissie. De Slovenië reis is voorlopig 

naar september 2021 uitgesteld en de potentiele deelnemers 

worden via een groeps-App op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen. We hopen natuurlijk dat het dit jaar door kan 

gaan en ondertussen kunnen er al weer suggesties worden 

gedaan voor een volgende excursie. 
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Diversen: Er zijn begin 2011 in totaal 35 nieuwe rassen opgenomen, waarvan 18 van leden 

van onze vereniging. De laatste resultaten van het CGO onderzoek zijn te vinden via bijgaande 

link:  

https://plantum.nl/wp-content/uploads/Publikatie-toegelaten-rassen-Nederland-2020-02.pdf 

 

De potato pedigree is weer bijgewerkt en te vinden via bijgaande link:                              

Potato Pedigree Database - Potato pedigree progeny lookup results (wur.nl) 

 
De aardappel veredeling cursus is dit jaar niet doorgegaan. Mocht u interesse hebben, houd dan de  

website van de AKV in de gaten voor de mogelijkheid in 2022. 

 

Het bestuur wenst u allen een goed aardappelseizoen en een virusvrij jaar (op twee fronten) 

https://plantum.nl/wp-content/uploads/Publikatie-toegelaten-rassen-Nederland-2020-02.pdf
https://www.plantbreeding.wur.nl/PotatoPedigree/reverselookup.php?name=SAGITTA#:~:text=%20Potato%20Pedigree%20Database%20%201%20H.M.%20Darling%2C,1938.%0ALa%20pomme%20de%20terre.%0AParis%2C%20Inprimerie%20nationale.%20More%20

