
                                        p/a    Mozartstraat 139     7391 XG Twello    

                                                        tel:    0571   27 40 66  fax: 0571   27 48 70 

                                06  20 43 46 77   e-m:  m.j.brand@planet.nl

                    www.meststoffenblenders.nl 

 

 

 

Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.                                      december 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 

tweede 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 

 

N.V.B. vereniging 

De tweede helft van het  kalenderjaar 2010 is voor de vereniging als “still goning on” aan te 

merken. De beantwoording van vragen door belangstellenden in en over blenden zowel via de 

website als rechtstreeks bij de zaakwaarnemer wordt steeds meer een terugkerende activiteit. 

Opvallend is het toenemend aantal vragen uit het buitenland waarbij wordt verondersteld dat 

de N.V.B. een commerciële organisatie is en produkten importeert en exporteert.  Pogingen 

om enkele teruggetreden leden ( blenders in opdracht) weer te bewegen lid te worden hebben 

nog geen resultaat gehad. Daar staat tegenover dat er inmiddels meerdere nieuwe contacten 

zijn opgestart welke mogen doen verwachten dat in 2011 het draagvlak van de N.V.B. binnen 

het Nederlandse blendgebeuren verder kan worden versterkt. Contacten met verenigingen in 

met name Duitsland en Engeland worden uitgebouwd. Zo is de zaakvoerder van de N.V.B.  

elk jaar in november in Londen gast van de Agricultural Industries Confederation (A.I.C.). 

 

N.V.B. keurmerk BlendPlus!
©

 

Tussen (pilot)-certificaathouders en nieuwe instappers vinden directe contacten plaats met 

Schouten Advies en Schouten Certification. Inmiddels is het comité van deskundigen t.b.v. 

het keurmerk weer op volle sterkte : 

leden   : hr J. (Jan) Buiter  Roden 

     hr M. (Mans) de Boer Emmeloord 

     hr T. (Terry) van Loon  Doetinchem 

     hr P. (Pieter) Gorsira Breda 

adviseur  : hr G. (Gustaaf) Zeeman ‘t-Zand 

coördinator  : Hr M. (Maarten) Brand Twello 

 

z.o.z. 



Op 1 februari a.s. komt dit comité v.m. in Zwolle bij elkaar om samen met Schouten Advies 

nog openstaande items zoals homogeniteit en periodieke kwaliteitscontrole van blendunits 

door te spreken. De belangstelling van buitenlandse blenders voor dit nederlandse keurmerk 

neemt toe. Zo is er inmiddels een uitnodiging ontvangen om bij een internationaal driedaags 

congres in Toulouse (Fr) in oktober a.s. , georganiseerd door AFCOME, een presentatie te 

geven over BlendPlus!
© 

  Over het researchproject aangestuurd door het Bundesverband der 

Düngermischer e.V. is geen voortgang te melden. De vertraging wordt in belangrijke mate 

veroorzaakt door het overlijden in augustus j.l. van de heer J. (Joster) vor Schulte die in 

persoon één van de dragers was van dit initiatief.  Te verwachten valt dat zijn opvolger in 

2011 weer vaart in dit ook door  N.V.B. en E.M.T. ondersteund researchproject kan brengen. 

 

European Fertiliser Blenders Association 

Op 22 augustus j.l. overleed na een ziekbed van maanden de president van de europese 

blendersvereniging European Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.), Dr. Joster vor 

Schulte. Blenders in Duitsland én Europa zijn hem dank verschuldigd voor zijn jarenlange 

inzet en zijn specifieke interesse in het blenden van meststoffen. Tot de eerstvolgende 

jaarvergadering van de E.F.B.A. in maart 2011 in Spanje worden zijn taken overgenomen 

door de vice-president ( d.i. de zaakwaarnemer van de N.V.B.). Zo werd deelgenomen aan 

een driedaags internationaal congres, georganiseerd door de I.F.S., in december in Cambridge. 

Activiteiten en initiatieven van het meststoffencomité van de Europese Unie in Brussel 

worden kritisch gevolgd ( E.F.B.A. is lid van dit comité). Te verwachten is dat er in 2011 

ontwikkelingen zijn te melden welke in het europese meststoffenland ook het blenden zullen 

raken. 

 

The International Fertiliser Society. 

Sinds april 2010 is de vice-president van de E.F.B.A. een van de Members of Council van de 

I.F.S. ; zie de vorige nieuwsbrief voor meer details. Eerstvolgend congres in Londen op 14 

april 2011. 

 

Vooraankondiging 12e ledenvergadering 2011 – ook voor donateurs 

De ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 1 februari n.m. vanaf 14.00 uur. 

Locatie : Mercure Hotel in Zwolle. Voorafgaand komt het comité van deskundigen bij elkaar 

en vindt kascontrole over 2010 plaats. 

De agenda wordt rond 15 januari a.s. verzonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand 

 

N.V.B.  zaakwaarnemer 

E.F.B.A. waarnemend president / vice-president 

I.F.S.  Member of Council 

 
                    nvbnb1210 


