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Hoe gaat het?

Poten en kick-off meeting startsein

Onlangs las ik dat de inschrijving voor de Nijmeegse
Vierdaagse voor het eerst niet vol is. Er zijn meer voor
beelden dat er minder drukte is dan voor de coronapande
mie. Oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Zo is bij de
Vierdaagse onder andere het aandeel buitenlandse deelne
mers flink kleiner. Maar bijvoorbeeld in de winkelstraten
zijn mensen deels nog beducht voor grote groepen en
heeft daarnaast het online winkelen een boost gekregen
tijdens corona. En dat zou best weleens kunnen blijven,
een groep mensen die noodgedwongen online is gaan
winkelen en er het gemak van ziet. Ook zakelijke beurzen
halen niet altijd de bezetting van voor corona. Dat kan een
kostenoorzaak hebben of de langere termijn planning die
ervoor nodig is. Ik kan me echter niet voorstellen dat
online alternatieven voor zakelijke bijeenkomsten zomaar
blijvend zijn. Zakelijke ontmoetingen worden gekenmerkt
door snelle contacten en uitwisseling van informatie, en
door onverwachte nieuwe contacten. Deze zijn toch moei
lijk vervangbaar door video-sessies.

Op 7 en 8 september 2022
organiseert DLG de Duitse
editie van aardappelvakbeurs
PotatoEurope. In de aanloop
naar het evenement, gehouden op Rittergut Bockerode
nabij Hannover, zijn onlangs
de poters voor de rooidemonstraties de grond ingegaan.
Op de 30 hectare gereserveerd
voor machinedemonstraties
zullen in september bekende
rooierfabrikanten hun
modernste oogstmachines in
de praktijk tonen.

“Uiteindelijk is de kern van de
handelsactiviteiten mensenwerk”
Daarom ben ik blij dat dit jaar weer het World Potato
Congress, de Aardappeldemodag en PotatoEurope live
plaatsvinden, en dat we op 18 mei onze Algemene Leden
Vergadering (ALV) weer fysiek kunnen houden.
Want juist ook de NAO is als vereniging een ontmoetings
plaats van vakgenoten in de aardappelhandel. Het was in
2019 dat de ALV voor het laatst fysiek gehouden is. Wat
kan beginnen met een simpele maar belangrijke vraag
“hoe gaat het?”, kan bijvoorbeeld leiden tot het delen van
informatie over de ontwikkelingen in de aardappelsector,
of tot een nader contact over de actuele handel.
Uiteindelijk is de kern van de handelsactiviteiten mensen
werk, en mensen hebben behoefte om met enige regelmaat
elkaar te zien en in de ogen te kijken. Dat geldt ook voor
de verantwoording die bestuur en directie afleggen in de
ALV over het reilen en zeilen van de vereniging. Qua
financiën, qua bestuurssamenstelling, qua geboekte resul
taten et cetera. En ook om in de zaal bijgepraat te worden
over de ontwikkelingen in de landbouw en specifiek de
aardappelsector door een spreker met kennis van zaken.
En ook die zal blij zijn met een live interactie. De NAO als
platform, ik kijk ernaar uit!

Naast het poten van de rooi
demovelden en het uitzetten
en poten van de demovelden,
was er in april ook tijd voor
een kick-off meeting, waarbij
vertegenwoordigers van ver
schillende partners van de
vakbeurs aanwezig waren.

gen van het evenement. “Met
de demovelden, een uitge
breid machinedemonstratie
programma en verschillende
‘Specials’ met uiteenlopende
thema’s, zal vakbeurs
PotatoEurope op 7 en 8 sep
tember 2022 opnieuw aard
appelprofessionals uit heel
Europa aantrekken”, laat
Wilfried Wolf, Project
Manager van PotatoEurope
Duitsland, verheugd weten in
zijn welkomstwoord tijdens
de kick-off. “Op de demo
velden worden naast nieuwe
en bewezen aardappelrassen
voor consumptie, zetmeel, en
verwerking, ook moderne
productieprocessen gepresen
teerd, die rekening houden
met de toegenomen eisen van
de handel en consumenten”,
voegt hij toe.

Startsein
De kick-off op de evenemen
tenlocatie, onder toeziend oog
van lokale media en media
partner Aardappelwereld
magazine, vormde een offi
cieus startsein en een ware
boost voor de voorbereidin

Duits lustrum
Het internationale evenement,
exclusief gewijd aan de gehele
aardappelketen, vindt elk jaar
plaats in een van de vier part
nerlanden: Duitsland, België,
Frankrijk en Nederland. De
Duitse organisatie zal in sep

Dick Hylkema

Eigenaar en bedrijfsleider van Rittergut Bockerode Friedrich Henkels

Directeur Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)

(rechts op de foto, links zijn zoon Georg) laat weten ernaar uit te kijken
om ook dit jaar weer de locatie te zijn waar toonaangevende ontmoetingen van de aardappelindustrie plaatsvinden.

12

Aardappelwereld magazine • mei 2022 • nummer 5

