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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.                                                 juli 2010 

 

Beste leden en donateurs, 

 

Vanaf 2004 worden leden en donateurs twee maal per jaar geïnformeerd over recente ont-

wikkelingen rond het blenden van meststoffen binnen en buiten de vereniging. Dit is de eerste 

nieuwsbrief in 2010. Opnieuw één brief voor leden en donateurs omdat beiden via de N.V.B. 

dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept willen bereiken. 

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.meststoffenblenders.nl. 

 

N.V.B. bestuur 

In de jaarvergadering op 26 januari  j.l. hebben de leden het voorstel om de huidige bestuurs-

samenstelling t/m 2011 ongewijzigd door te trekken unaniem aanvaard. Dit houdt in : 

uit zuid voorzitter  hr. H. (Henk) Jansen 

uit midden penningmeester hr. T. (Theo) van Oijen 

uit noord lid   hr J. (Jelte) Pars 

landelijk zaakwaarnemer hr. M. (Maarten Brand 

Op 3 maart 2010 overleed de heer Jan C. van Asperen, mede-oprichter van de N.V.B. en in de 

periode 2001 tot 2004 voorzitter van de vereniging. De N.V.B. is hem dank verschuldigd voor 

zijn inzet voor de vereniging en zijn specifieke interesse in het blenden van meststoffen. 

 

N.V.B. vereniging 

In voorjaar 2010 gaven twee leden aan hun lidmaatschap op te zeggen omdat zij uitsluitend 

blenden in opdracht van andere leden van de vereniging die nadrukkelijk een commerciële 

verkooppositie in de markt vervullen. In goed overleg wordt getracht te bereiken dat beiden 

hun opzich gerespecteerde beslissing herzien omdat ook zij in hun specifieke positie zich al 

dan niet middels keurmerkblenden inzetten voor kwaliteitsbevordering van blends.  

Via de zaakwaarnemer wordt het netwerk van belanghebbenden in blends verder uitgebouwd. 

De contacten met producenten, overheidsvertegenwoordigers en nemen toe. Informatieve 

vragen o.m. vanuit het onderwijs worden beantwoord. 

 

N.V.B. keurmerk 

In directe contacten tussen blenders en Schouten Advies en Schouten Certification wordt dit 

jaar de inzet van het keurmerk BlendPlus!
©   

verder uitgerold. Na de doorbraak in 2009 lijkt 

2010 een jaar te worden waarin pilotblenders hun weg nog verder moeten vinden. Bijvoor-

beeld hoe uit de inzet van een keurmerk ook een commercieel resultaat kan worden behaald. 

De ervaringen van implementerende starters zullen eind 2010 bekend zijn. 

Bij de samenstelling van het comité van deskundigen is een goede stap vooruit gemaakt nu  

zijn toegetreden hr. M. (Mans) de Boer van Agrarische Unie – Emmeloord en hr. P.(Pieter) 

Gorsira van Van de Reijt Meststoffen – Breda.  Wanneer Triferto een nieuw lid voor dit co- 

mité heeft aangemeld kunnen de diverse lopende vraagstukken weer in behandeling worden 

genomen. Hr. G. (Gustaaf)  Zeeman van E-M-T. is als adviseur toegevoegd aan het comité. 

            z.o.z. 



Blenden in Europa 

 

Het researchproject over geblende mestofffen in Europa heeft enige vertraging opgelopen. 

Het blijkt toch lastiger personele inzet te vinden om over enkele jaren tot een goed eind-

rapport te komen. Het project wordt aangestuurd door de Duitse blendersvereniging.  

 

European Fertiliser Blenders Association 

De jaarvergadering van de E.F.B.A. werd in april door de N.V.B. in Nederland georganiseerd. 

Niet alleen qua locatie; de vergaderingen vonden plaats in Noordwijk en Utrecht mét een 

werkbezoek aan C.K.B – Utrecht ( met dank aan Theo van Oijen). Nu de president van de 

E.F.B.A. al geruime tijd wegens ziekte niet actief kan zijn, werd het geheel geleid door de 

vice-president of wel de zaakwaarnemer van de N.V.B. Deelnemers kwamen uit Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Nederland en voor het eerst Spanje. In contacten tussen 

E.G.-lidstaten komen blendgerelateerde onderwerpen steeds meer op de agenda. Waar 

noodzakelijk of gewenst geeft de E.F.B.A. in Brussel commentaar.  Waar dit zinvol wordt 

geacht zullen te bespreken items Nederland betreffend worden voorgelegd aan het comité van 

deskundigen. 

 

The International Fertiliser Society. 

Al meerdere jaren bezoekt de zaakwaarnemer van de N.V.B. als gedelegeerde van de 

E.F.B.A. conferenties van deze internationale vereniging ( ca 550 leden wereldwijd). 

Per april 2010 is de gedelegeerde tevens Member of Council wat inhoudt dat hij als bestuurs-

lid nu ook mede-verantwoordelijk is voor de te geven lezingen/presentaties in Londen en 

Cambridge en de daaraan verbonden uitgaven. Info over I.F.S. activiteiten worden vermeld op 

de N.V.B. – website.  Via deze betrokkenheid wordt het belang van blenden op een hoog 

kwaliteitsnivo steeds breder uitgedragen. 

 

Tot zover deze juli-nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand 

 

N.V.B.  zaakwaarnemer 

E.F.B.A. vice-president 

I.F.S.  Member of Council 
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