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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.    juni 2013
Vanaf april 2004 worden de algemene nieuwsbrieven met wisselende intervallen geschreven.
Update over actuele onderwerpen wordt uitgewisseld wanneer daarvoor aanleiding is.
Eerdere nieuwsbrieven staan op de website bij nieuwsbrief-archief.
Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen.
De opkomst voor de 14e algemene ledenvergadering op 29 januari j.l. bij De Heus Voeders in 
Utrecht was groot. Meerdere leden lieten zich zelfs vergezellen door “de volgende generatie”.
De N.V.B. nam op gepaste wijze afscheid van Theo van Oijen; penningmeester sinds de op-
richting van de vereniging in 1999. De nieuwe penningmeester is Jelte Pars.
De bestuurssamenstelling voor 2013 werd herbevestigd en met enig voorbehoud ( hr. A.Nelis)
ook voor 2014 ingevuld :

voorzitter bestuurslid bestuurslid penningmeester secretaris/zaakwrn.
2013 P.Vader H.Jansen n.v.t. J.Pars M.Brand
2014 P.Vader A.Nelis n.v.t J.Pars M.Brand
Ingaande deze A.L.V. wordt de aantrekkelijkheid van deze jaarlijkse middag vergroot door 
een presentatie over aan blenden gerelateerde onderwerpen. De eerste presentatie werd ver-
zorgd door E.M.T over “Nieuwe technische ontwikkelingen bij diverse blenders voor 
kunstmeststoffen”. Tijdens de volgende A.L.V. eind januari 2014 zal o.o.v. mw. Katrin 
Böhlendorf vanuit de Hogeschool Osnabrück een presentatie geven over het dan afgeronde 
researchproject over “Voordelen (?) van blends t.o.v. samengestelde meststoffen”. Dit project 
wordt uitgevoerd op initiatief van Europese blendersverenigingen.
Keurmerk BlendPlus!©
Het gebruik van het N.V.B. keurmerk neemt langzaam maar gestaag toe. Per voorjaar 2013 
zijn er twee actieve certificaathouders; twee potentiële starters in 2013/2014 en vier blenders 
die (nog) net voor de implementatiedrempel staan. Alle individuele blenders hebben direct 
contact met Schouten Advies en Schouten Certificering. Desgevraagd wordt aan blenders in 
omringende landen detailinformatie verstrekt over dit unieke Nederlandse keurmerk. 
Per januari 2013 is de stuifbestrijder NODUST Fs na praktijktesten toegelaten bij als 
BlendPlus!© aangeboden blends. Toegevoegd advies : niet in combinatie met Steamine.
Europese wetgeving en Europese activiteiten
Na behandeling van de vele voorgestelde wijzigingen in vier werkgroepen in 2011/2012 
zullen de accenten worden ingevuld in een nieuwgevormde werkgroep CEN WG1.
Voor de Europese blenders zal de inbreng in deze werkgroep worden verwoord door
Mrs. Eileen Pullinger (AIC-UK) in nauw overleg met het bestuur van de E.F.B.A. 
De zaakwaarnemer van de N.V.B. is tot maart 2014 opnieuw president van de E.F.B.A.
De International Fertiliser Society kan terugzien op geslaagde congressen in Cambridge 
(agronomisch) en Windsor (technisch). In Cambridge werd in december 2012 door de 
president van de E.F.B.A. de eerste FertilizersEurope and European Fertiliser Blenders 
Award uitgereikt aan de winnaar van een poster-sessie. Met deze awards wordt bereikt dat 
blenden tijdens deze goedbezochte congressen toegankelijker gespreksstof wordt.
Bereikbaar in de zomer
Contacten met de zaakwaarnemer zijn niet mogelijk in de weken 25, 26 en 35 t/m 38.
Met vriendelijke groet, Maarten J Brand
N.V.B./zaakwaarnemer,   E.F.B.A./president,   I.F.S./ member of council                nvbnb0613


