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T U I N D E R S P R A A T 
 

Verenigingsblad van : 

 
 
 

Jaargang 31  No.2  juni 2015   verschijnt 1 x per kwartaal 
 
Dagelijks bestuur : 
 

Voorzitter : (Interim) 
J.G.J.Verbeek    ( tuin 19 ) Tel. 5715498  voorzitter@vtvz.info 
Secretaris : 
R. Reeuwijk   ( Tuin 90 ) Tel. 06.38508526 secretaris@vtvz.info   
Penningmeester : 
A.H.Schuiten   ( Tuin 42 )    Tel. 023.5712125  penningmeester@vtvz.info   

 
Bestuursleden :  
 

Vice-Voorzitter : 
Vacant     (              ) Tel.  
2e Secretaris :  
Vacant    (     ) Tel.  
2e Penningmeester :  
J.E.P.Bodamèr  ( Tuin 88 )      Tel. 023.5712313    
Algemene functie : 
E.Lever       ( Tuin 98 ) Tel. 023.5374918 
R.M.v.d.Mije   ( Tuin 56 ) Tel. 06.81518234  
 
Arbitragecommissie : 
H. Bullee en C.J.Wester 
 
 

Ere lid  Lid van verdienste : 
J.G.J.Verbeek   H. Bullee     
 

 

Samenstelling Commissies :   
 
Bouwcommissie : G.Bluijs, R.de Jong en A.A.M.Ottho (kand. lid) 
Evenementencommissie : mevr.L.Koper, mevr. H.Lever, mevr.W.Mettes en mevr.A. Vöros. 
Kantine beheer : H. en E. Lever. 

Inkoopcommissie : F.Blom, J.E.P.Bodamèr, D.Langelaar en H.Schuiten. 
Tuincommissie : J.Bakker, R.J.Hoogendoorn, P.B.D.Hoogendijk, D.Langelaar, C.J.Mettes,  
E.Spruit, en mevr. J.Verhoeven-Schuiten. 
Redactiecommissie : mevr.E.M.Mettes, J.G.J.Verbeek en J.Vinke. 
Tekstbijdragen voor tuinderspraat kunt u e-mailen naar tuinderspraat@vtvz.info 
 
Secretariaat : 
Volkstuindersvereniging Zandvoort  Postbus 518  2040 EA Zandvoort 
Complex : Duinpieperspad 2  2041 XA Zandvoort  Tel. 023 5719630 
Bankrek. No.  NL89INGB 0005 917649 t.n.v. volkstuindersvereniging Zandvoort     
Website www.vtvz.info 
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Paaseieren zoeken en puzzeltocht 2015 
 
2e Paasdag, het weer is best goed, 43 kinderen en het leken wel “1000” vaders moeders opa`s en 
oma`s. Heel gezellig allemaal.  
Maar we hebben wel een probleem, de paashaas is niet geweest dus er zijn geen eieren verstopt.  
Een alternatief is gauw bedacht. In het berghok staan genoeg bezems, scheppen, harken enz. dus 
dan doen we toch een rondje groot onderhoud?  
Nou... dat was toch niet zo`n goed idee volgens de kinderen.  
Gelukkig was het maar een grapje en zijn alle kinderen snel op pad gegaan.  
Eerst de oudste groep voor de puzzeltocht en daarna de 2 groepen voor het eieren zoeken.  
Bij de middelste groep ging het niet helemaal goed met het gouden ei.  
Een kindje van de kleinste groep die naar zijn zusje keek zag dat het ei uit een struik viel nadat er 
iemand tegenaan gelopen was. Hij raapte het natuurlijk snel op.  
Zijn zusje stond er ook bij en ja wat moet je dan? Opnieuw verstoppen gaat niet dus het zusje maar 
het ei gegeven. 
In de kantine was het daarna een drukte van jewelste. Onder het genot van koffie en limonade was 
de prijsuitreiking. Voor elk kind was er weer een prijsje, en wat lekkers verpakt door Hedy en Engel. 
Voor de vinders van het gouden ei en bij de puzzeltocht is er door 1 van de ouders een oplossing 
getrokken, zij kregen een groot ei gevuld met veel lekkers. 
 
De gouden eierenzijn gevonden door:  Ivaro Gudde, 3 jaar, 
            Jenthe Heemskerk, 6 jaar.        
      en bij de puzzeltocht:  Leandra Henstra, 10 jaar. 
 
Helaas hebben we ook weer afscheid moeten nemen van 2 kanjers: 
Alicia Hogendoorn en Leandra Henstra, meiden fijn dat jullie zo vaak meegedaan hebben. 
 
Ook voor de alle mooie kleurplaten die ingeleverd waren lag er een aardigheidje klaar.  
Al met al gingen volgens mij alle kinderen voldaan met hun ouders en/of grootouders weer naar huis. 
 
Als u leuke foto`s heeft gemaakt kunt u ze sturen naar: tuinderspraat@vtvz.info 
dan worden ze op de website toegevoegd. 
Wilt u de foto`s op de site bekijken die gemaakt zijn door Jaap Vinke, kijk dan op www.vtvz.info onder 
het kopje: foto`s, daar staan er al heeeeeeel veel. Volgens mij staat iedereen er wel op.  
(al ben ik toch echt niet voor fotomodel in de wieg gelegd, haha) 
 
Iedereen die meegeholpen heeft hartelijk dank.  Graag weer tot volgend jaar. Lida Koper 

 

 
 

 

 
 
 
  

mailto:Tuinderspraat@vtvz.info
http://www.vtvz.info/
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Wij feliciteren de volgende 40 jarigen in het 3e kwartaal van 2015 
 

      Naam                    Straat      Tuin 

 

      01-07 Koper J. de Genestetstraat 76 
 03-07 Havinga W.E. Dr.J.G.Mezgerstraat 63 
 17-07 Vleeshouwers E. (hlp. T.13) Burg Beeckmanstraat 
 17-07 Hoogendijk J. v.Lennepweg 75 
 20-07 Ruigrok T. Keesomstraat 
 23-07 t Loo- Harteveld W.v.  (hlp. T.78) Lorentzstraat 
 24-07 Schuiten A.H. Koningstraat 42 
 26-07 Duinen J.K.van  de Ruyterstraat 29 
 01-08 Hoogendijk J. A.J.v.d.Moolenstraat 82 
 04-08 Sluijter-Glaudemans A. Dr.J.G.Mezgerstraat 77 
 05-08 Bol W. Burg.Beeckmanstraat 27 
 06-08 Petter-Koper M.M.  (hlp. T.91) Oosterparkstraat 
 06-08 Leeuwen P.N.v. Secr. Bosmanstraat 2 
 17-08 Gasteren J.G.van  Prinsesseweg 15 
 20-08 Dudink E. Hobbemastraat 25 
 22-08 Vöros A. W.Draijerstraat 
 23-08 Bluijs G. Kruisstraat 22 
 24-08 Hogeboom K. Nicolaas Beetslaan 
 25-08 Mettes C.J. Fahrenheitstraat 37 
 28-08 Bakkenhoven W.C.A.  W.Draijerstraat 46 
 29-08 Horeis G. v.Lennepweg 52 
 01-09 Meij J.H.G. van der Dr.C.A. Gerkestraat 96 
 02-09 Lefferts H. Const.Huijgensstraat 14 
 03-09 Halewijn H.J. v.Galenstraat 68 
 08-09 Paap H. Celsiusstraat 
 10-09 Bos J.v.d. Celsiusstraat 26 
 
 10-09 Maasdam G. Celsiusstraat 
 12-09 Ottho A.A.M. (hlp. T.22) Potgieterstraat 
 13-09 Hijner A.J.M. Willemstraat 
 15-09 Visser T. Dr.J.G.Mezgerstraat 34 
 16-09 Heemskerk-Doppenberg A. Treubstraat 57 
 16-09 Hunen A.van  Lorentzstraat 
 20-09 Langelaar D. Voltastraat 10 
 21-09 Duivenvoorden W.J. Koninginneweg 
 23-09 Haarman J. v.Leeuwenhoekstraat 45 
 24-09 Duijn D.van  Kostverlorenstraat 61 
 25-09 Koper F.J. Burg.v.Fenemaplein 8 
 26-09 Duivenvoorden P.J. M.Nijhoffstraat 
 30-09 Schilpzand F.C. v.Lennepweg  74 
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PAASZATERDAG 
 
Tja,  wie gaat er dan niet naar de supermarkt als voorbereiding op de Paasdagen?   
 
Wij gingen  vanmorgen beiden eveneens even naar de VOMAR. Bij de opkomst van supermarkten 
was destijds de vraag  “of -het -sociale-contact -in/bij-kleinere-middenstandswinkels-zou- gaan -
verdwijnen?”       

Maar de klandizie in bijv. de VOMAR alhier is zodanig dat deze onderlinge sociale 
omgang op termijn en inmiddels al héél  lang zich gewoon op aangepaste manier 

voortgezet heeft.  Gelukkig maar! 
Zo zagen wij Joop G. buiten net z’n lege winkelwagentje weer terugzetten en de 

“Prettige Paasdagen” wensen kwamen natuurlijk v.v. om de hoek kijken.  
In het winkelhalletje ontmoetten wij Wies ter W. die óók naar buiten kwam met 
boodschappen.  

Even gevraagd of Andries ’s avonds tevoren na mijn bedank  - telefoontje  voor 
een gekregen leuke Paas attractie  i.v.m. ons beider hoedanigheid van klaverjas 

invalkracht(en) nog  onze speciale groeten aan háár had gedaan?  “Natuurlijk”, 
antwoordde zij, “dat doet ie altijd”. 

In de winkel liep Koet W. óók achter z’n winkel karretje. *)                                                                      
“Wat een verrassing elkaar te zien” zeiden wij  tegen elkaar. “Zo  vaak zien wij elkaar niet.  
Dat gebeurt op de tuin ook niet”  zei Koet.   
“Nee, dat ligt niet op mijn route daar” was mijn reactie. “Maar zolang je elkaar hier nog eens 
tegenkomt en boodschappen doet dan is het allemaal wel goed”.  Werd beaamd door Koet. 
Tevoren eerst nog een glimp van Rieks B.(bijenspecialist….) opgevangen  en óók gedag gezegd. 
Leuk! Ook nog daar de oude mevrouw Mettes  begroet  die in gezelschap was van één d’r dochters. 
Om de hoek bij de groentenafdeling  (kennelijk toch ook bij tuinders/-sters populair….) zagen/spraken 
wij Toos R. Tegen d’r  gezegd “dat die ontmoeting er echt uitsprong….!”  “Sorry. Je leidt mij af” 
reageerde zij…….. Ja, ja! 
Waarom nu dit resumé van verrassend veel ontmoetingen met mede-tuinders c.s.? Wel, bedenkt U 
maar dat dit winkelen vanmorgen niet eens lang duurde en ongetwijfeld zou anders dit verhaaltje nóg 
veel groter zijn als je toevalligerwijze nog  véél  langer daar zou zijn geweest. Reken maar!  **). 
Ikzelf was trouwens op “doorreis” naar het –complex om nog eens naar eventuele stormschade e.d. 
te kijken en er  is überhaupt (gelukkig) altijd wel wat te doen maar ik zag daar slechts één mede-
tuinder, t.w. ex-broeder Piet D. (tuin 5) met een hulp. Verder helemaal  niemand.  Contrast met die 
supermarkt hé?  Of zou inmiddels iedereen in de VOMAR zijn of onderweg daarnaar toe zijn v.v. ?             

                                                                                                                         za.   4 april J.B. 
 *) zo’n winkelkarretje is nog eens iets anders dan een ordinaire kruiwagen  (die ook nog eens héél          
     andere inhoud heeft…..- brrrrr----  maar toch zeker op de tuin erg functioneel is); 
**) allicht waren er nog meer VTVZ leden aldaar maar door de recente ledenmutaties zal er toch niet     
     één  tuinder zijn die echt elk lid van naam en gezicht kent.  Kan m.i. ook niet.  
     Veelal  beperkt het zich algauw tot de zgn. “oude garde” (ahum!).       
 
 

Het gebruik van de motorpomp. 
 

Als u een motorpomp heeft  

gelden hiervoor vaste afspraken:  
van 's morgens 

6.00 uur tot 10.00 uur 

en 's avonds 

van 18.00 uur tot 21.00 uur.  

 

Maar denk er vooral om dat u één en ander doet in goed overleg met uw buren. Het is de bedoeling 

dat iedereen zorgeloos van zijn tuin kan genieten, maak kennis met uw buren en probeer er voor te 

zorgen dat u geen overlast veroorzaakt, immers een goede buur is meer waard dan een verre vriend. 
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Durf te vragen of biedt uw hulp aan!  
 
Zandvoort heeft een digitaal dorpsplein! 
 
PluspleinZandvoort, het digitale dorpsplein van 
Zandvoort is gelanceerd.  
Op het digitale dorpsplein van Zandvoort kunnen 
dorpsgenoten kenbaar maken waar zij hulp bij 
kunnen gebruiken. Ook kunnen buurtbewoners hulp 
aanbieden. Het gaat om kleine diensten en hulp in 
het dagelijks leven. 
Steeds meer worden we geacht voor elkaar te gaan 
zorgen. In het digitale tijdperk is het maken van 
direct contact met je buurtbewoners niet altijd even 
vanzelfsprekend.  
Het digitale dorpsplein wil buurtbewoners nog meer 
met elkaar in verbinding brengen. 
“Uit onderzoek blijkt dat mensen het makkelijker vinden om te helpen dan om hulp te vragen”.  
Durf te vragen aan buurtbewoners. PluspleinZandvoort.nl kan hulp vragen laagdrempelig maken. 
Er worden geen commerciële handelingen op het digitale dorpsplein verricht.  
Wel kan men aanbieden tot ruildiensten. 
Bijles nodig voor u kind? Houdt u van strijken en bent u altijd zo door uw eigen strijdgoed heen?  
Meld het op PluspleinZandvoort.nl 
Heeft u een lange ladder te leen voor u mede straatbewoners als zij dan ook even bij u de dakgoot 
willen schoonmaken omdat u niet meer op de lader durft?  
Op PluspleinZandvoort.nl kunt u het kenbaar maken.  
Om mee te doen kun je je registreren zodat je kunt inloggen. 
  
De website is vrijwillig gebouwd door Mark v Kuijk, een jonge veelbelovende IT-er, en om vorm en 
kleur te geven aan de ideeën bood Katrin Richter zich op het juiste moment als vrijwilliger aan.  
De website wordt bijgehouden door drie Zandvoortse vrijwilligers. 
 

Kijk op www.pluspleinzandvoort.nl 
 

 

De magie van de moestuin: waarom zelf telen terug is  
 
De moestuinpotjes van Albert Heijn, televisieprogramma's zoals Van Hollandse Bodem of Maartens 
Moestuin en professionele tuinders die bij tuincentra prangende vragen beantwoorden: alles wijst 
erop dat de moestuin van zijn oubollige imago af is.  
Iedereen lijkt ineens vol verwachting zaadjes in de grond te stoppen. Maar waar komt die nieuwe 
waardering voor de moestuin vandaan?  
De moestuin is eigenlijk een aantal jaren geleden alweer gaan leven, zegt onderzoekster Esther 
Veen van Wageningen UR.  
Veen ziet het dan ook niet als een rage die zo weer voorbij is. "Ik denk dat het een soort trend is die 
doorzet. Dat het iets is dat wel even blijft." 
 
Weet wat je eet 
   
De hernieuwde interesse in het telen van eigen groente heeft onder meer te maken met ons 
voedselsysteem en recente voedselschandalen, stelt de onderzoekster. "Mensen willen toch weten 
waar hun voedsel vandaan komt. Een manier is om het dan zelf te doen." 
Maar er is meer aan de hand. Veen ziet een brede beweging van mensen die juist weer zélf dingen 
willen doen en maken. ‘ 
"Een paar jaar geleden ging iedereen kerstballen breien. En zo zijn er wel meer dingen zoals dat 
breien sowieso niet meer zo suf is en dat mensen ook veel meer bezig zijn met zelf lekker koken." 
Zelf groente en fruit telen past daar goed bij. 
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Een vleugje nostalgie zou eveneens kunnen hebben bijgedragen aan de populariteit van 
moestuintjes. "Misschien heeft het ook wel te maken met dat mensen weer dingen met elkaar willen 
doen." Dat ze de buren beter willen leren kennen door samen groente te verbouwen. 
Veen vermoedt dat sommige nieuwe moestuinders de snelle samenleving proberen te ontvluchten 
door zelf te gaan zaaien en oogsten. 
 
Aantrekkingskracht 
  
Een moestuin heeft aantrekkingskracht, omdat de tuin een concreet resultaat oplevert. "En je kunt er 
ook nog iets mee doen, want je kunt het zelf opeten." 
Daarnaast brengt het mensen weer dichter bij de natuur. Door zelf te verbouwen, krijgen ze een beter 
idee van de seizoenen. 
"Het is best wel magisch eigenlijk om iets te zien groeien en daar dan letterlijk de vruchten van te 
kunnen plukken. Voor heel veel mensen is dat best bijzonder om mee te maken." 
De tuintjes zijn populair onder alle lagen van de bevolking, zegt Veen. De traditionele volkstuin was 
vroeger vooral het terrein van de gepensioneerde man. "Maar er komen ook steeds meer gezinnen, 
vrouwen en allochtonen naar de volkstuin. Dus dat verandert al." 
Volkstuinen bestaan vaak al lange tijd en liggen meestal aan de rand van een stad. Ze worden 
doorgaans gerund door een vereniging van leden met een eigen stukje grond. 
Een buurttuin ligt juist midden in een wijk en wordt onderhouden door omwonenden. De grond wordt 
vaak gedeeld. "De buurttuinen komen voor in de betere, 'witte' wijken. Maar ook in 
achterstandswijken." 
 
Afhaken 
 
Iedereen kan volgens de onderzoekster leren een moestuin te onderhouden. Maar er is wel wat 
toewijding voor nodig.  
"Natuurlijk zijn er mensen die het onderschatten", zegt Veen. "Als je er niet naartoe gaat om het te 
onderhouden en je komt pas twee weken later weer en het staat vol met onkruid: dan is het best veel 
werk." 
"Het is net als dat je in januari ziet dat er weer nieuwe mensen naar de sportschool gaan. Dan zijn er 
ook altijd weer mensen die afhaken. En dat zal je hierbij ook hebben." 
Of de groente van eigen bodem ook echt gezonder is dan supermarktgroente, hangt van een 
heleboel dingen af. Daarvoor moet je bijvoorbeeld weten hoeveel vitaminen erin zitten.  
"Het ligt er ook aan wat je met die groenten doet. Als jij je groenten helemaal kapot kookt, dan haal je 
alle vitaminen eruit", legt Veen uit. 
"En het ligt eraan waar je tuin gelegen is. Want als je op vervuilde grond teelt, is het sowieso niet erg 
gezond." Ook de hoeveelheid fijnstof in de lucht en de keuze om wel of geen pesticiden te gebruiken, 
bepalen hoe gezond de groente uit eigen tuin is. 
   

Niet goedkoper 
 

Zelf telen is overigens niet altijd goedkoper. "Groenten in de 
supermarkt zijn natuurlijk spotgoedkoop. Het is wel heel 
moeilijk om daarmee te concurreren." 
Zaaien in de eigen achtertuin is gratis en een zakje zaadjes is 
niet zo duur. Het zou in die zin goedkoper kunnen uitvallen. 
"Maar als je merkt hoeveel tijd je erin stopt, dan zou ik het 
niet voor het geld doen." 
"Maar er zijn ook mensen die een jaar rond uit hun tuin 
kunnen eten. Die dus eigenlijk nooit meer groenten hoeven te 
kopen. Maar zij zijn dan ook een paar keer per week een hele 
middag in de tuin bezig." 
Voor mensen die toch geen arbeidsloon ontvangen, zoals 
gepensioneerden, zou het volgens Veen wat op kunnen 
leveren. "Maar het zal nooit veel zijn!" 

Gelezen in Nu.nl 
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“Prettige dag verder”…….. 
 
In het voorjaar was ik op de tuin aan het spitten (traditionele 
voorbereiding van het –seizoen) toen er plotseling en onverwachts 
een grote onbekende loslopende hond zonder enige begeleiding 
op het Schelpenpad daarvóór langs liep en verbaasd/benieuwd 
waar ie thuishoorde of heen ging volgden mijn vrouw en ik die 
hond en zagen hem vervolgens pontificaal op het pad van één der 
verderop gelegen tuinen (zonder toegangshekje ) zitten. 
Aldaar was verder niemand. Voorshands bleef het daar bij want op 
aanroepen en quasi wegsturen reageerde die hond in het geheel 
niet. 
Toen het eigen tuinwerk maar voortgezet maar even later kwam er 
een ons onbekende vrouw aanlopen en op de vraag “Of die hond 
van háár was?” beaamde zij dat en liep verder kennelijk op zoek 
naar die hond. 
Impulsief riep ik haar nog wel even toe “Dat hier niet veel hoeft, maar dat een hond wél altijd moet 
zijn aangelijnd”. Begrijpend/instemmend haar reactie: “Prettige dag verder”. 
En laat dezelfde vrouw nou nog even later met bedoelde hond aangelijnd terug komen lopen! 
Op mijn ietwat begripsvolle/zichtbare reactie prompt wederom d’r reactie: “Prettige dag verder”. 
 
Toen was het ons meteen duidelijk. ’t Was natuurlijk een hond die bij het uitladen van soortgenoten 
door zgn. hondenuitlaat diensten bij de 2e ingang van ons –complex bij aanvang van o.a. het 

Duinpieperspad de meute was ontsnapt en via het open 
toegangshek op de solo tour verder ging. 
Het zal ongetwijfeld tuinders die deze ingang gebruiken 
en/of hun auto parkeren opvallen dat aldaar deze o.i. 
buitengewoon decadente “welvaartsuitwassen” geregeld 
voorkomen. 
Om even op de kreet “Prettige dag verder” terug te komen: 
uit eigen ervaring hebben wandelaars, hardlopers en 
fietsers/-sters op het mooie fietspad richting Kop Zeeweg 
/Bloemendaal aan Zee heel dikwijls een ontmoeting op het 
Duinpieperspad e.o. met deze professionele honden 
uitlaters/-sters. 
Immers als de vaak vele honden massaal dit fiets- en 
wandelpad blokkeren is zo’n ontmoeting zeker even zo 
vaak geen pretje. En gevaarlijk. Bij quasi misbaar over dit 
verschijnsel en commentaar hierop volgt ook dikwijls de 
door deze mensen gebruikte kreet van “Prettige dag 
verder” 
Afgezien overigens van deze “ontmoetings – ceremonies”, 
die w.s. veelal als dooddoeners functioneren en niet 
oprecht gemeend zijn, kunt U ook beter niet bij aanvang 
van dit mooie duinpad terzijde hiervan lopen of zich 
bevinden met (klein) kinderen want dan hebt U ook nog 
met weer andere echt vieze bijkomstigheden en gevolgen 
daarvan te maken. Helaas.  
 
Vandaar dat bijv. het Paaseieren zoeken door VTVZ 
kindertjes c.s. op ons –complex zelf plaatsvindt i.p.v. zoals 
in het verleden buiten het –complex in de omliggende 
duinengebieden. 
 
Tenslotte voor alle lezers en lezeressen een wél en góed 
gemeend: “ Prettige dag verder”……  
 

J.B.  
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Algemene ledenvergadering    21 april 2015 
 
Opening; de voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en 
heet iedereen welkom en in het bijzonder aan Simone Vos van 
EM Agriton die een lezing komt geven EM (effectieve micro-
organismen), over Bokashi, tuinieren zonder gif en over een 
gezond bodemleven.  In een uurtje neemt ze de aanwezigen 
mee in fermenteren en alle producten die beschikbaar zijn om 
het bodemleven te verbeteren. Na afloop zijn er folders en 
voor iedereen een monster om het middel uit te proberen. De 
vereniging kan bestellingen doen en daarbij een korting van 
10% krijgen.  
 
Vaststelling agenda en introductie nieuwe tuinders; Na de 
lezing is pauze en om 20:15 opent de voorzitter de agenda en 
wordt de agenda vastgesteld. De geplande pauze komt te 
vervallen. Er worden geen punten toegevoegd. 
De voorzitter start met alle vrijwilligers te bedanken voor hun 
bijdrage voor het afgelopen jaar. Zonder hen zou de 
vereniging niet kunnen voortbestaan. 
Er zijn 7 tuinen over gegaan in nieuwe handen.  
De nieuwe tuinders worden genoemd en welkom geheten. 
 
Notulen ALV 25 november 2014; De notulen worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen/uitgaande stukken;  
Er zijn geen stukken binnengekomen of uitgegaan sinds november 2014. 
   
Bestuursmutaties; Allereerst doet de voorzitter een herhaalde en dringende oproep voor invulling 
van de positie van voorzitter en vice voorzitter. Nog steeds is er niemand bereid gevonden om deze 
taak op zich te nemen…. 
Aftredend en herkiesbaar zijn de 1e secretaris (Ria), 1e penningmeester (Henk) en 1e lid Algemeen 
bestuur (Engel). Allen worden opnieuw voor een periode van 2 jaar benoemd. 
Toegetreden als Algemeen Bestuurslid vanuit de Tuincommissie is Roel Hoogendoorn. Ook hiermee 
wordt ingestemd.    
 
Financieel jaarverslag en kascontrole; De penningmeester neemt iedereen mee door het 
jaarverslag welke is gecontroleerd en goed bevonden door de kascommissie. 
 
De kantine heeft wederom goed gedraaid en voor een positief resultaat gezorgd. De ledencontributie 
wordt niet verhoogd. In 2013 is gratis mest verstrekt. De kosten zijn echter niet in 2013 genomen en 
drukken hierdoor op 2014. De premie voor DAS (de vrijwilligersverzekering) is verhoogd na een 
inventarisatie van de leden. Het aantal recreatieleden is helaas teruggelopen. Over de ophoging van 
de waarborgsom in 5 jaar is geen enkele wanklank geweest. 
Het aantal betaalde boetes (te late betaling en niet verschijnen op onderhoud) is in 2014 
toegenomen. 
Op advies van de heer Joustra (ALV 25-11-14) zijn er reserveringen gemaakt voor de komende 5 
jaar.  
De aanwezige leden gaan akkoord met de getroffen voorzieningen. 
 
Terugblik tuinjaar 2014 en vooruitblik 2015; het jaarlijkse verslag ontbreekt en zal opgenomen 
worden in de volgende Tuinderspraat. Er wordt stilgestaan bij een aantal zaken. 
Mevrouw Hoogervorst en de heer Vleeshouwers zijn helaas overleden en worden gemist. 
De heer Bluijs heeft 30 jaar zitting genomen in de Bouwcommissie maar is vandaag helaas 
verhinderd. Het bestuur zal hem alsnog op gepaste wijze danken voor zijn jarenlange inspanningen. 
De voorzitter is op verjaardagvisite geweest bij de heer Hoogendijk, 90 jaar maar nog steeds goed bij 
de tijd! 
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Met enige regelmaat werd er afval gedeponeerd bij tuin 1. Mocht dit nog voorkomen en gezien 
worden, spreek daar dan svp mensen op aan! 
In februari is er een snoeicursus voor fruitbomen georganiseerd en er is een enthousiaste snoeiclub 
actief. De paaseieren zoektocht was een groot succes. Het was zo druk dat je de kantine niet meer in 
kon. Dank aan alle vrijwilligers en de kantine houders. 
Vorige week is de lekkage van het dak van de kantine verholpen. Er is geen dubbele isolatie gedaan 
omdat dit schimmelvorming tot gevolg zou hebben. Achter de kantine is grote opruiming geweest 
i.v.m. de komst van een zeecontainer. Ongelofelijk wat er aan rotzooi lag en hoeveel ruimte er nu is. 
Volgende week wordt de zeecontainer met een kraan over de muur getild. 
 
Mededelingen bestuur en commissies; De tuincommissie is een aantal malen bijeengeweest en 
hebben een lijst opgesteld waaraan tuinen moeten voldoen. Het plan is 3 maal een controle te doen. 
De eerste rond 1 mei wanneer de tuinen teelt klaar zouden moeten zijn en twee later in het jaar, maar 
voor de winter. 
Hun bevindingen worden met het bestuur besproken en binnen 14 dagen zal het bestuur een brief uit 
laten gaan naar de leden van de tuin waar op- of aanmerkingen op zijn. De Tuincommissie ontvangt 
een afschrift van de brieven. 
 
Rondvraag;  

De heer Joustra, actief recreatielid van de 
klaverjasclub, spreekt zijn bewondering uit voor 
de mooie tuinen. Hij heeft veel bewondering 
voor de oudere tuinders die nog zo actief zijn. 
Op een kunst expositie heeft hij een kunstwerk 
gekocht van de kunstenaar Bouke Meijns wat 
als wisseltrofee dienst kan doen zodat de 
vereniging jaarlijks een gouden tuinder kan 
kiezen. Het beeldje overhandigt hij aan de 
voorzitter. 
 
Eenmaal per twee weken kan men tuinafval in 
de bakken deponeren. Is het ook mogelijk dit 
voor grofafval te organiseren? Het bestuur zal 
dit punt meenemen naar de 

bestuursvergadering. 
 
Er is geen calamiteiten nummer van de vereniging. Soms is het handig om informatie te delen met 
het bestuur. Dit kan via e-mail of door een telefoontje aan de voorzitter of secretaris. Bij echte 
calamiteiten moeten de hulpdiensten echter altijd als eerste gebeld worden.                                                                                                                                              
  
 Sluiting; Onder dankzegging van de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21:05 uur. 

 

Beste tuinders,  
 
Het is algemeen gebruik dat de secretaris in de voorjaarsvergadering van de Algemene Leden een 
stukje voordraagt over het afgelopen tuinjaar met een vooruitblik naar het nieuwe tuinjaar. 
Het punt is bij de voorjaarsvergadering doorgeschoven.  
Er werd afgesproken dat ik een stukje zou schrijven voor in de Tuinderspraat. 
 
Terugblik: 
 
2014 begon met een wisseling van het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Zowel de Voorzitter, 
Joop Goedegebuure als de secretaris Gerard Bluijs stelden zich eind 2013 niet meer verkiesbaar. 
 
De rol van secretaris werd door mij overgenomen met ondersteuning van Rian van der Mije. Helaas 
was er op dat moment niemand beschikbaar voor de rol van Voorzitter.  
Gelukkig heeft Hans Verbeek, Voorzitter in hart en nieren, in de loop van het jaar voorgesteld de 
functie dan maar ad interim te vervullen totdat hij een vaste Voorzitter zou vinden.  
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De vereniging gaat hem erg aan het hart en een vereniging zonder Voorzitter, dat kan toch niet.  
Ondanks al zijn inspanningen is het nog steeds niet gelukt iemand bereid te vinden de 
voorzittershamer van hem over te nemen... 
 
Overigens zijn wij als bestuur heel blij met hem. 
 
Alle commissies hebben in 2014 weer geweldig veel werk verzet. Alles was weer op tijd en voldoende 
aanwezig. 
Ook de evenementen waren weer goed verzorgd. Ik noem de barbecue, de vismaaltijd, het sjoelen, 
het Paas-eieren zoeken, de creatieve kerststukjes, de kaartclub, de jeu de bouleclub en de 
kerstbingo. Al deze vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat we kunnen terugkijken op 2014 met een 
goed gevoel. 

En wat is een vereniging nou zonder vrijwilligers? 
 
Hoe was het tuinjaar in 2014?  
Mij is bijgebleven dat ik niet zo heel vaak heb hoeven sproeien (natte zomer) en dat de 
aardappeloogst tegenviel en dat de boerenkool gretig aftrek vond bij de konijnen. 
 
Voor 2015 hoop ik op een betere oogst en minder konijnen bezoek. 

Ria Reeuwijk Secr. 

 
 
Van de Evenementen Commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hou deze data vrij in Uw agenda  

 

 
Het verkeerde bed 
 
Van een van onze tuinders kreeg ik het bericht dat zijn tuinhuis was 

opengebroken, en dat er duidelijk iemand de nacht had doorgebracht 

in zijn tuinhuis.  Gelukkig waren er geen sporen van vernieling in 

zijn huis, en ook waren er geen spullen weg. 

 

De vraag is natuurlijk, hoe kan zo iets nu ? 

 

Ondanks dat het hek steeds goed wordt afgesloten, 

zijn er natuurlijk altijd ook andere mogelijkheden 

om op ons tuincomplex te komen.  

Laten we onze ogen goed openhouden, als we 

denken of zien dat er iets mis is, laat het weten of 

in hele duidelijke situaties, bel de politie.  

De bordjes "verboden toegang voor onbevoegden" hangen er niet voor niets. 
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Hans  Verbeek 

De tuincommissie  (18-05-2015) 
 
De tuincommissie  heeft  de laatste dagen van april haar eerste  beoordeling gedaan van de tuinen. 
 
Uit het verslag dat de tuincommissie aan het bestuur heeft gedaan namelijk: 
of de tuinen teelt klaar waren, er geen overdadig onkruid aanwezig was en dat ook de voorkant 
van de tuinen alle zorg en aandacht had gekregen. 
 
Helaas waren er veel tuinders die deze drie aandachtspunten min of meer wat vergeten waren.  
 
Een tweede" rondgang"  een week later liet echter zien dat er verbetering was gekomen in een aantal 
gevallen. Het blijft hoe dan ook een lastige situatie. Het huishoudelijk reglement is echter heel 
duidelijk, ook de afspraken die gemaakt zijn tijdens de laatste algemene ledenvergaderingen, hebben 
heel duidelijk aangegeven dat te veel tuinen een min of meer verwaarloosde indruk maken en dat we 
wat meer alert moeten zijn om deze verkeerde indruk te ontlopen. 
 
Voor die tuinders die van het bestuur een schriftelijke opmerking hebben gehad aangaande de 
situatie van hun tuin, hoop ik dat zij dit zich nooit meer laten overkomen. 

 
 J.G.J Verbeek (vzt  a.i.) 

 
Ps. Helaas zat er een fout in de brieven aan de leden wat betreft de aandachtspunten.  

Er was veel onrust op de tuinen ontstaan daarover, dit had misschien wel het onbedoelde maar tevens 

gunstige neveneffect om veel tuinders er weer eens op te wijzen wat de regels op ons tuin complex zijn. 

 

 
 
Beoordeling van de tuinen, goed of niet goed ? (28-05-2015) 
 
De afgelopen jaren zijn er vanuit de ledenvergaderingen steeds vaker vragen gesteld aan het bestuur 
als , "wanneer gaat het bestuur nu eens wat doen aan die tuinen die er zo slecht bij liggen " ? 
 
Om het verzoek wat in deze vraag ligt opgesloten, om dit verzoek in te vullen moeten er wel eerst wat 
stappen worden ondernomen. Het bestuur is in overleg met de tuincommissie gaan werken aan een 
zgn. nul meting. Alle tuinen zouden worden bekeken door de tuincommissie en er zou hoofdzakelijk 
gekeken worden naar drie aandachtspunten. Deze aandachtspunten  zouden worden,  
 
a.) is de tuin op 1 mei teelt klaar. 
b.) is de voorkant van de tuin schoon en onkruid vrij. 
c.) is er veel onkruid op de tuin. 
 
Dit lijkt niet zo moeilijk, maar in principe zijn er voor elk punt 104 interpretaties.  
Laat deze drie punten maar eens in uw omgeving circuleren en ik beloof u dat er een oer gezellige 
discussie zal gaan ontstaan. 
 

Wat moet ik verstaan onder teelt klaar als ik een bloementuin of een "duintuin" heb ? 
 

Wat is onkruid ? Dertig jaar geleden vertelde ons Klazien uit Tjalk op de televisie dat juist onkruid 
veel geneeskrachtige eigenschappen had, dus laten staan, gebruiken om er thee van te maken en al 
je problemen, geestelijk en lichamelijk, werden tot nul gereduceerd.! 
 

Wat moet ik verstaan onder "veel onkruid op de tuin "? Wie zegt wat veel is  ? 
 

Zelf heb ik wel eens in een overmoedige bui heel voorzichtig een tuinder aangesproken met de vraag 
" gaat het wat , is de planten groei op uw tuin voldoende onder controle ? 
 

Met het antwoord, heb je wel eens naar tuin ......... gekeken ? kon ik weer verder. Het inzicht dat het 
niet enkel een zaak is van je eigenwaarneming, die veelal subjectief is, maar dat we met zijn allen lid 
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zijn van een vereniging, dat wij een hobby hebben die voor iedereen zichtbaar is en waar iedereen 
snel een oordeel over heeft. Dat oordeel gaat dan wel altijd over de tuin van die ander. 
Met als doel om er straks met elkaar weer een heerlijk tuinjaar van te maken, waar iedereen die een 
tuin heeft zich heerlijk vrij voelt en zijn zorg voor de planten en de natuur op kan uitleven, om dit te 
kunnen realiseren, moeten er ondanks alles een paar regeltjes zijn waarbinnen  wij onze hobby 
kunnen uitvoeren. 
 

Het is de eerste keer in het bestaan van de vereniging dat wij het beoordelen van de tuinen doen 
zoals we het nu gedaan hebben. Niet om de tuinders bevoogdend aan te spreken, maar vanuit het 
oogpunt om het complex te upgraden, met als uitgangspunt onze doelstellingen die omschreven 
staan in het huishoudelijk reglement van onze vereniging, om deze doelstellingen iets meer aandacht 
te geven. 
 

Bij de eerste keer heb je geen of onvoldoende ervaring, enkele tuinders hebben een  opmerking 
gehad die niet juist was, of door de desbetreffende als niet redelijk werd ervaren. 
 

Het bestuur heeft zich dat natuurlijk aangetrokken, dat doet zeer, wij hebben nooit de intentie gehad 
om mensen uit hun evenwicht te brengen. De reacties van verschillende tuinders, het leek wel of het 
bestuur beter uit zich zelf alvast naar de brandstapel kon lopen, deze reacties hebben wij nooit bij u 
op willen roepen, en deze verdienen wij ook niet . Jammer dat het zo is gegaan. 
 

Mijn diepe wens is dat u allemaal deze emoties wilt gaan inwisselen voor de passie van uw hobby en 
dat u inziet dat ook wij mensen \ tuinders zijn die er alles aan willen doen om het plezier in uw hobby 
te bewaren, voor nu en voor de toekomst. 

J.G.J Verbeek (vzt  a.i.) 

 
Soms moeten regels aangepast worden aan de situatie. 
 
Het zal velen onder u zijn opgevallen dat de tuin(54) er heel bedenkelijk uitziet, een en ander als het 
gevolg  van verwaarlozing . Voor een nieuwe tuinder, een uitzichtloze situatie om te starten. 
 
De tuin was niet meer te verhuren. Ik heb dan ook besloten dat de tuinder die  als nummer 1 stond op 
de kandidatenlijst, dat deze tuinder die plaats blijft behouden, dit ondanks dat hij de tuin (54) niet 
accepteerde. 
 
Ik heb besloten dat deze tuin eerst terug gebracht moest worden tot aanvaardbare proporties, dit met 
hulp van vrijwilligers. Daarna kan hij aangeboden worden aan een nieuwe tuinder. 
 
Ik hoop natuurlijk zo spoedig mogelijk. 
 

Hans Verbeek (vzt a.i.) 
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Onze  Belgische  tuinvriend. 
 
Onze vriend was laatst weer eens op ons –complex en hij zag dat er een vogeltje tegen een raam 
aanvloog. Maar gelukkig kon die gewoon doorvliegen. “Fijn dat het zo goed afloopt!” zei hij. 
“Nou, men kan voorkomen dat vogels tegen een ruit aanvliegen als je er een sticker op plakt”.  
“Raar advies. Wie plakt er nou een sticker op een vogel?”   

 

Leuk idee 
 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 april  vroeg dhr. 
P.Joustra even het woord. Hij verraste een ieder door met een 
leuk idee te komen, hij had op een kunstveiling een 
kunstvoorwerp gekocht dat hij direct in relatie kon brengen met 
onze hobby, het tuinieren. 
 
Het kunstvoorwerp, bestaande uit een "gouden schoffel en 
hark" wilde hij aan de vereniging schenken om er wellicht een 
wisselprijs van te maken voor die tuinder die zich in dat jaar op 
een bijzondere wijze had onderscheiden.  
Een heel leuk en spontaan idee. 
 
Het bestuur zal kijken hoe dit idee een gewaardeerde aandacht 
zal krijgen. Pieter, bedankt !!  

Hans Verbeek 
 
 

 

 
 
30 April 2015 was het weer zover! De laatste kaartavond van het seizoen 14-15. Greet had weer voor 
de nodige versnaperingen gezorgd en we waren op, een paar na, allen aanwezig.  
 
De prijsuitreiking was als volgt: 
 

1. Hans Paap 143110 punten 
2. Henk Terol 141330 punten 
3. Andries ter Wolbeek 140256 punten 
Hoogste aantal punten per avond Greet 6495. 
Laagste aantal punten per avond  Hester 2741. 
Meeste seizoen- marsen Henk  46. 
 

Voor allen was een leuke prijs beschikbaar en we 
werden uitgenodigd namens Greet, Andries en 
Jaap om in September weer in te schrijven. 
Hedi en Engel bedankt voor alle goede zorgen.  

 

Een week later, op 7 mei, waren we weer bijeen, 
toen al om 16.00 uur, om met z’n allen te gaan 
genieten van de heerlijke verse gerookte paling van onze veel geprezen Jan. Die met z’n paling-rook-
ton weer aan de slag was om een kleine 40 pond paling voor ons te roken. Er zijn ongeveer net 
zoveel palingen genuttigd, samen met een aardappel- en salade garnituur, als mee naar huis 
genomen. Die waren al besteld!!! Het lekkere witbrood en ijs-toe deed de rest. Pluim voor Jan 
Giesbergen!! 
Hedi en Engel wederom bedankt voor de hulp en de bereidheid te helpen!! 
Greet,Andries en Jaap ,hartstikke bedankt!! Allen tot September en een prettige vakantie.  
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders 
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Baas over eigen broccoli 
 
De Laatste Paling 
 
Zeven kartonnen doosjes vol plantenzaadjes vormen de 
ziel en zaligheid van zaadveredelaar Bart Vosselman. 
Maar als een donkere wolk boven zijn mooie bedrijf 
hangt het octrooirecht.  
'Is de paprika een uitvinding? Nee!' Hoe een Hollandse 
zaadveredelaar standhoudt tegen de grote jongens.  
Auteur: Annemarie Geleijnse 
 
In de grote halfopen kas van biologisch zaadbedrijf 
De Bolster in Epe staan tussen de veldjes met 
ijsbergsla, witte kool, courgettes, koolrabi, tomaten, 
knolselderij en wortels her en der bordjes met 
nummers. Gekleurde touwtjes hangen aan de gewassen. 
Hier wordt niet zomaar groente geteeld, hier wordt veredeld. Op 
zoek naar nieuwe varianten die beter bestand zijn tegen ziektes, langer 
houdbaar, smakelijker, makkelijker in de teelt. 
Bart Vosselman, een gemoedelijke man met volle grijze haarbos en baard, haalt een eenvoudig clipje 
uit zijn broekzak en sluit daarmee een bloem van een courgetteplant. Het is een mannelijke bloem, 
vertelt hij. Door hem te sluiten voorkomt hij dat bijen er met het stuifmeel vandoor gaan en zo de 
veredeling in de war schoppen. ‘Morgen’, zegt hij ‘openen we de bloem en brengen we het gerijpte 
zaad over naar een geclipte vrouwelijke bloem.' 
 
Verbeterd ras 
 
Met deze gecontroleerde manier van bevruchten is het bedrijf van Vosselman, De Bolster, op zoek 
naar een verbeterd ras. Het proces van met de hand bevruchten, zoeken naar combinaties, noteren 
van de uitkomsten, is voor deze courgette al zes jaar gaande. Nog twee jaar en dan is het 
waarschijnlijk zover: dan komt De Bolster met een nieuw courgetteras dat makkelijker te oogsten is. 
Met vruchten die wat verder uit elkaar hangen dan gebruikelijk. Vosselman glundert dan ook als hij de 
vorderingen laat zien. 
Hij wandelt van de kassen naar het in 2010 gebouwde bedrijfspand aan de andere kant van het erf 
en laat zien hoe het bedrijf nu alweer uit zijn voegen begint te barsten. In 2007 nam hij met zoon en 
een andere jonge vennoot het toen nog in Groningen gevestigde zaadteeltbedrijf De Bolster over en 
sindsdien verkoopt het bedrijf op grote schaal zaad aan particulieren en de professionele land- en 
tuinbouw binnen en buiten Nederland. 
 
De zoete geur van venkelzaad 
 
We lopen door de bedrijfshallen met indrukwekkende zoemende en stampende machines die de 
zaden voor meer dan 350 soorten groenten, kruiden, bloemen en kiemgroenten sorteren, drogen en 
verpakken. De hallen puilen uit van de balen en kisten. Vosselman opent een nieuwe deur waar 
stapels witte dichtgebonden katoenen zakken liggen met diverse gewassen. De zoete geur van 
venkelzaad vult de ruimte. Boven zit een van de veredelaars enthousiast een hoop getallen in te 
tikken op de computer. Naast haar staan grote stapels kartonnen milkshakebekers. Voor het gisten 
van tomaatzaadjes en de opslag van kleine porties pompoenzaad. 
Op de grijze kantoorkast staan zeven kartonnen doosjes. Daarin zitten honderdduizenden zaadjes uit 
de veredeling, verklapt Vosselman. ‘Al bied je me 300.000 euro voor die lullige kast met die paar 
kartonnen doosjes dan doe ik dat nog niet. Nee zeg. Mijn ziel zit in die kast.  
En je ziel kun je maar één keer verkopen.’ 
 
Donkere wolk 
 
Maar als een donkere wolk boven dit bezielde, wonderlijke staaltje van het helpen van de natuur 
hangt het octrooirecht. 
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Octrooibescherming kwam uit de Verenigde Staten overwaaien met de komst van genetische 
modificatie. Dure ontwikkelingen in genetisch gemodificeerde maïs, katoen of soja worden zo 
beschermd. Maar inmiddels doen bedrijven ook octrooiaanvragen op gewone, klassiek veredelde 
rassen. Of eigenlijk op planteigenschappen. Wettelijk is octrooi op gewassen niet mogelijk, maar het 
Europese octrooirecht laat sinds 1998, toen de EU-Biotechnologierichtlijn in werking trad, wel 
octrooien toe voor planteigenschappen. 
In mei 2013 kreeg het chemicaliënconcern Syngenta van het Europees Octrooi Bureau (EOB) patent 
op klassiek veredelde rode peper met insectenresistentie en verwierf de multinational Monsanto 
octrooi op klassiek veredelde broccoliplanten, -zaden en ‘afgesneden broccolihoofden’. 
 
No patents on Seeds 
 
Er lopen aanvragen en hoger 
beroepszaken voor onder andere tomaat, 
meloen en paarse radijskiemen. Volgens 
de internationale actiegroep No Patents on 
Seeds zijn er al 1800 octrooien op planten 
verleend en zijn duizenden aanvragen in 
voorbereiding. 
De aanvragen en toekenningen zorgen voor grote beroering. Dat 
chemieconcerns die ook in zaden handelen gesteund door grote juridische 
afdelingen octrooien binnenslepen, wordt als bedreigend ervaren. Door eigenschappen 
te patenteren kunnen ze concurrenten de pas afsnijden om met een nieuw ras te komen. 
Die abstracte juridische werkelijkheid wordt in de kassen van De Bolster concreet. De afstanden 
(‘internodiën’ heet dat in telersjargon) tussen de nieuwe courgettes van Vosselman komen namelijk in 
veel gevallen overeen met die van een planttype waar Syngenta een octrooi op heeft aangevraagd. 
Krijgt Syngenta het octrooi toegekend dan heeft De Bolster het nakijken. 
Vosselman: ‘Klassiek veredelen duurt lang. Met die courgettes ben ik nu zes jaar bezig. En dan krijg 
je straks opeens – boemkee – te horen dat er octrooi rust op deze langere internodiën. Het zou 
kunnen zijn dat ik straks niet met deze courgette op de markt kan komen. Syngenta kan zeggen: jullie 
hebben pech gehad. Dan kunnen we gaan bedelen om een licentie en flink gaan betalen voor een 
ras dat we zelf ontwikkeld hebben.’ 
 
Tienduizend euro per octrooi 
 
Als het gaat om wat uiteindelijk op ons bord komt, geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.  
Snel octrooi aanvragen op iedere vondst waarvan je denkt dat dat wat kan worden, is duur.  
Een octrooideskundige moet worden ingeschakeld, de kosten lopen al snel op tot tienduizend euro 
voor de aanvraag en daarna betaal je een jaarlijkse bijdrage. 
Maar belangrijker: Vosselman is principieel tegen. ‘Ik vind het echt dramatisch dat rechters in 
beroepszaken volhouden dat er octrooi kan rusten op een eigenschap in een plant.  
Op iets wat gewoon in de natuur voorkomt dus. Daar kan en wil ik geen eigenaar van zijn.’ 
Dus houdt hij ook zijn grijsgroene pompoenen die veel productiever en aanzienlijk langer houdbaar 
zijn dan gebruikelijk nog binnenskamers. Volgend jaar heeft hij een raszuivere nieuwe pompoen, 
verwacht hij. ‘Dus het zou kunnen dat op de valreep een ander octrooi aanvraagt op die eigenschap.’ 
Hij zegt het lachend, verwacht dat het wel los zal lopen. Zelf een octrooi aanvragen op die 
houdbaarheid is voor hem geen optie. ‘Nooit, never!’ klinkt het plots fel. 
 
Drogreden 
 
Voorstanders van het octrooirecht voeren aan dat patenten belangrijk zijn voor innovatie.  
Alleen als de investering via patenten terug te verdienen valt, zou het lonen om nieuwe rassen te 
kweken. ‘Een drogreden’, vindt Vosselman. ‘Dat is gewoon niet waar. Binnen het al langer bestaande 
kwekersrecht is dat al prima geregeld. Je hebt tijd genoeg om je investeringen terug te verdienen.  
Als je ziet wat alleen al De Bolster de afgelopen jaren aan innovatieve elementen heeft kunnen 
uitbrengen, waar ook anderen wat aan hebben, dan is dat toch prachtig!’ 
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Het kwekersrecht bestaat al heel lang en biedt bedrijven die een nieuw ras op de markt brengen de 
zekerheid dat zij 25 jaar lang als enige zaad en pootgoed van dat ras mogen verkopen. Het grote 
verschil met het octrooirecht is dat binnen het kwekersrecht veredelaars wel vrij zijn om met 
eigenschappen uit elkaars producten te experimenteren en zo zelf nieuwe variëteiten te ontwikkelen. 
Stel dat iemand een kromme oranje komkommer ontwikkelt. Dan kan een concurrent binnen het 
kwekersrecht met een rechte oranje komkommer op de markt komen. De blijkbaar in de natuur 
voorkomende kleur oranje is dan niet afgeschermd. Rust er octrooi op oranje, dan is één bedrijf 
alleenheerser over die kleur. 
 
Kwekersrecht 
 
Het kwekersrecht bestaat al heel lang en biedt bedrijven die een nieuw ras op de markt brengen de 
zekerheid dat zij 25 jaar lang als enige zaad en pootgoed van dat ras mogen verkopen. Het grote 
verschil met het octrooirecht is dat binnen het kwekersrecht veredelaars wel vrij zijn om met 
eigenschappen uit elkaars producten te experimenteren en zo zelf nieuwe variëteiten te ontwikkelen. 
Stel dat iemand een kromme oranje komkommer ontwikkelt. Dan kan een concurrent binnen het 
kwekersrecht met een rechte oranje komkommer op de markt komen. De blijkbaar in de natuur 
voorkomende kleur oranje is dan niet afgeschermd. Rust er octrooi op oranje, dan is één bedrijf 
alleenheerser over die kleur. 
Dat concurrerende veredelaars het zaad binnen het kwekersrecht gewoon mogen gebruiken om 
verder mee te kruisen en zo op termijn met andere rassen kunnen komen met vergelijkbare 
eigenschappen vindt Vosselman ‘prima’. ‘Je moet de maatschappij vooruithelpen.’ 
De Bolster ontwikkelde op die manier de afgelopen jaren al twee pompoenrassen, twee 
tuinboonrassen en een gecultiveerde rucola. Een tomatenras en diverse andere nieuwe rassen zijn in 
de eindfase van ontwikkeling. 
Hoe meer de veredelaar zich in het octrooirecht verdiept, hoe bozer hij wordt. ‘Als er ergens strijd 
voor nodig is, dan pak ik die bijl ook op. Zeker als ik het gevoel heb dat er sprake is van onrecht.’ 

 
 

Bron: TPO Magazine 
 
Voor meer info of het bestellen van zaad kijk op: 

http://www.bolster.nl 
 
Of ga naar onze site vtvz.info en kijk onder ‘groene links’  
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WILDSCHADE……. 
 
Wildschade? Op ons volkstuinencomplex?   
Ja, vogels kunnen schade opleveren en vandaar dat veel tuinders hun 
gewassen en aanplant beschermen met meer of minder netten, 
gaas, omheiningen, lintjes, glittertjes (zoals bijv. opgehangen CD’s – 
weliswaar zónder geluidweergave maar wél met ritselend geknisper) 
enz. die bedoeld zijn om vogels af te schrikken.                                                       
Dat geldt voor opeten van zaden en jonge scheuten van m.n. 
peulvruchten e.d.                                                                                                                                 
Of louter uit “verveling” uit de grond trekken van pootuitjes door kauwen, 
eksters e.a. vogels.          
Het  begrip WILDSCHADE betreft nu echter eigenlijk datgene wat hiermede 
wordt bedoeld: schade door loslopende dieren die in de omliggende duinen 
voorkomen.   
U denkt  dan natuurlijk aan o.a. konijnen, vossen, (verwilderde) katten, (veen)mollen  enz.  
Maar  de kranten staan vol met afbeeldingen en verhalen over grote kuddes (dam)herten en reeën 
die in Kennemerland-Zuid voorkomen. En die ook in Zandvoort bij particulieren in tuinen schade 
aanrichten en gevaar stichten op de wegen.     
Vooral in Zandvoort Zuid en zelfs in het centrum! 
U zult denken: “Nou, dan hebben wij er op ons –complex toch geen last van!”  Okay, tot op heden  
is/was dat ook zo,  maar laat nu vandaag op deze Hemelvaartsdag óók bij het begin van het fraaie 
Duinpieperpad nabij de 2e ingang zowaar een aantal hertenkeutels c.q.-poepjes zijn aangetroffen! 
Natuurlijk zijn er in het Kraansvlak aldaar ook herten aanwezig. Die beesten laten zich niet door lage 
omheining tegen houden en zoeken logischerwijze overal naar voedsel en variatie is waarschijnlijk 
eveneens welkom.  
En wat is er dan eventueel smaakvoller in dit nog prille voorjaar dan de variabele jonge gewassen op 
ons –complex?  En de vraag is dan ook wat die beesten wel  lusten en welke gewassen zij niet 
prefereren.  Over smaak valt immers niet te twisten. Allicht ook bij dieren….. 
Ons fraaie –complex is gelukkig prima rondom omheind met hoge hekken en het deel/restant van de  
v.m.  Atlantic Wall  tussen de 1e en 2e ingang is n.a.w. voor herten óók te hoog om overheen te 
springen.   
Gelukkig  is het de gewoonte om ’s avonds de hoge toegangshekken op beide parkeerterreinen goed 
af te sluiten (écht op slot) ter voorkoming van bezoek van onbevoegden die mogelijk geen goede 
bedoelingen hebben.  
En als dit goed afsluiten dan terecht inderdaad plaatsvindt dan voorkomt dat eveneens de kans dat 
bedoelde herten ons  -complex bezoeken en zich tegoed doen aan de malse gewassen en aanplant. 
Of aan de mooie en prima onderhouden bloemen in het talud van het  1e parkeerterrein!  Goed!   

                                                                                                          
14 mei  J.B.  

 
 
Vogels 
 
Het is fijn als je vogels in de tuin kunt krijgen. 
De winterkoning is snel vertrouwd met je, vooral als je in de 
grond wroet. Ze krijgen wel tien jongen en alles moet eten. 
Wormpjes, larven, je kunt ze maar kwijt zijn. 
Ik zag een lijster op een framboosstruikje bezig, alle takjes 
ploos hij na op rupsen. 
Als je nog geen rommelige hoekjes hebt en slechts kleine 
boompjes, dan kun je nestkastjes ophangen. 
Voor elke soort een eigen huis. 
 
 

Else Dudink  
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Winnaars / Winnaressen Voorjaarspuzzel. 
  
De winnaars van de winterpuzzel hebben speciale bollen 
pakketjes gekregen. En ik hoorde dat het al goed opkomt.  
 
Gerard Horeis heeft op woensdagmiddag 3 juni na afloop van 
de  wekelijkse Jeu de Boules wedstrijd de trekking voor de 
voorjaarspuzzel gedaan. 
Gerard is in 2000 kand.lid geworden van onze volkstuinvereniging. 
Enkele jaren daarna kreeg hij tuin 52 toegewezen, zijn tuin ziet er altijd zeer 
verzorgd uit. 
De tuin ligt aan het 2e parkeerterrein dus tijdens het jaarlijkse mest rijden is 
dat een groot voordeel. 
Gerard is ook een enthousiast lid van de Jeu de Boules- en van de klaverjasclub. 
Er zijn 3 gelukkigen getrokken uit de 11 goede inzenders van de voorjaarspuzzel 
      

De oplossing van de tekst van de woordbalk was. 
 

Straks weer lekker aan de slag 
 

De volgende gelukkigen zijn :  
 

1.    IJ.A. Kleijhorst  hlp. tuin 26 

 2.    Jeanine Aders  tuin 33  

     3.    Joke de Bont      Recr. lid 

 

 Allemaal van Harte Gefeliciteerd  
 
      De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw 
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Eindpunt 
 
De tram Amsterdam-Zandvoort staat nog steeds hoog aangeschreven in de herinnering. Ik kan het 
mij niet herinneren, want de tramlijn was al gestopt voor ik geboren was, dus ik ben van de 
busgeneratie. Gelukkig is er ontzettend veel beeldmateriaal en zijn er ook heel veel boeken en films 
over de Blauwe Tram. Tastbare elementen zijn er niet veel meer, behoudens uiteraard het materiaal 
in het NZH-vervoersmuseum. 

Sinds kort (maart 2015) is er in Bennebroek de oude Trambrug in 
oude luister hersteld en ligt er weer rails en staat er bovenleiding 
op. Het is gebouwd op de oude fundamenten van wat ooit de 
trambrug is geweest. 
Met een beetje fantasie volg je vanaf Aerdenhout nog de originele 
tramweg richting Zandvoort als je op de fiets gaat. Nauwelijks voor 
te stellen dat hier ooit in twee richtingen de tram reed. We moeten 
dan toch echt de beelden er bij halen om ons een voorstelling te 
kunnen maken. 
Maar liefst 30 jaar exploiteerde de NZH de grootste elektrische 
tramwegennet, ontstaan uit elf verschillende bedrijven. De 
ontstaansdatum is niet exact te achterhalen, maar algemeen wordt 
aangenomen dat de 13de juni 1881 de eerste tram van Haarlem 
naar Leiden reed. Een jaar daarvoor was de Noord-Zuid-
Hollandsche Stoomtramweg Maatschappij opgericht (2 juni 1880 
te Hillegom). Eerst was daar de lijn Hillegom-Leiden, later kwam 
daar Haarlem-Hillegom bij. Toentertijd werd er nog met stoom 
gereden. Het was toen nog niet te best gesteld met de kwaliteit. 
Veel ontsporingen, vertragingen of zelfs het laten staan van 
passagiers maakte het tramgebruik niet populair. 

 
De ESM (Electrische Spoorweg 
Maatschappij) exploiteerde de lijn 
Zandvoort-Haarlem-Amsterdam sinds 
1904, maar dat was pas nadat ze 
ENET (Eerste Nederlandse Elektrische 
Trammaatschappij) hadden opgeslokt. 
ENET was echter wel Nederlands 
eerste Electrische tramonderneming. In 
1899 was er al de tramlijn Haarlem-
Zandvoort, welke 5 jaar later met de 
dienst Haarlem-Amsterdam van de 
ESM werd verenigd. 
Deze tramlijn had binnen de NZH een 
aparte positie, maar dat had 
grotendeels te maken met de 

afwijkende spoorbreedte. Alle tramlijnen waren 
in normaalspoor (1435mm) aangelegd, maar die 
van de ENET/ESM in meterspoor. 
Hoewel het in het begin nog geen doorgaande 
lijn van Amsterdam naar Zandvoort was en je 
moest overstappen in de Tempelierstraat, is het 
wel een doorgaande lijn geworden na het 
dubbelsporig maken van het traject Haarlem 
Zandvoort. Vanaf 1905 is het een doorgaande 
verbinding. 
Er was toen nog wel een probleem over de 
hoogte van het rijdraad. Vanaf Haarlem naar 
Amsterdam hing deze op 7,5 meter hoogte; van 
Haarlem naar Zandvoort op 5 meter hoogte. In 
de Tempelierstraat moest toen van beugel 

 
Trambrug in Bennebroek, Foto Harry 

maart 2015 
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verwisseld worden. Na 1913 werden de wagens voorzien van een schaarbeugel (pantograaf). 
 
Rijtijden 
 
De eerste tram van Haarlem (Heerenhek) naar Zandvoort vertrok ’s morgens om 7 uur, waarna om 
de veertig minuten werd door gegaan tot 13.00 uur. In de middag gold een twintig-minutendienst tot 
17.20 uur. Daarna volgde een uurdienst tot 19.20 uur, dat men toen zeer merkwaardig vond. Daarna 
volgde weer een 20 minuten 
rooster tot 20.00 uur om 
vervolgens weer over te gaan in 
een 40 minutenrooster. De laatste 
dienst was om 22.00 uur. Uit 
Zandvoort vertrok de eerste tram 
om 7.12 uur, om 22.32 uur vertrok 
de laatste tram. 
 
Kaartje 
 
Een enkeltje Haarlem-Zandvoort 
kostte in 1899 een kwartje, een 
retourtje 35 cent. Een 10-
retourenkaartje kon je kopen voor 
3 gulden. Andere tijden, andere 
waarden. 
 
Vervoermaatschappij 
 
Diverse interlokale stoom- en elektrische tramlijnen in het rand-stedelijk gebied, die oorspronkelijk 
eigendom waren van verschillende maatschappijen, werden vanaf 1911 overgenomen en 
geëxploiteerd door de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij (NZHTM), kortweg NZH te 
Haarlem. In 1946 werden alle betrokken maatschappijen ondergebracht bij de Electrische Spoorweg-
Maatschappij (ESM) die, vanwege de bekendheid van de letters NZH, de nieuwe naam Noord-Zuid-
Hollandse Vervoer Maatschappij (officieel NZHVM) kreeg. 
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Tramtypes Amsterdam-Zandvoort 
 
In Hoofdzaak waren er drie tramtypen, die op de lijn Zandvoort-Amsterdam reden: de 
“Metallurgigues” (1904), de “Beijneswagens” (1918) en de “Boedapesters” (1924). De laatsten zijn 
natuurlijk het meest bekend bij het huidige publiek. Dit zijn de trams die tot het opheffen van de 
tramlijn hebben gereden en waarvan nog een rijdend exemplaar is te bewonderen in het Openlucht 
Museum in Arnhem. Ook staat daarvan een exemplaar in het NZH-vervoermuseum. 
Vanaf 1924 werden onder NZH-beheer de “Boedepesters” aangeschaft, zo genoemd naar de 
vestigingsplaats van de leverancier: Ganz. De complete serie bestond uit de A451 t/m A459 en de 
B451 t/m B466. Met de breedte van de bakken was men bij het ontwerpen uitgegaan, dat ooit de lijn 
Amsterdam-Zandvoort genormaliseerd zoud worden, omdat men tot dan toe nog steeds te maken 
had met smalspoor en normaalspoor. 
 
Oorlogsjaren 
 
In de jaren 30 begon de bus in zwang te raken, mede door de snelheid, maar ook door het grotere 
bereik. De oorlogsjaren waren aardig funest voor het gebruik van de trams. Niet alleen rijtijden 
werden aangepast (uiterlijk tot 20.00 uur mocht er gereden worden), maar ook bezuinigingen op de 
stroomvoorziening en zeker in het laatste oorlogsjaar werden de trams doelwitten van zowel het 
verzet als van de boordschutters uit de vliegtuigen. Sommige lijnen waren in gebruik van de bezetter 
om als transportmogelijkheid te dienen. Ook het slopen voor het gebruik van materiaal in de 
oorlogsindustrie bracht een behoorlijke schade aan de vele tramlijnen. 
 
Na de oorlog.  
 
Na de oorlog werd men voor de keus gesteld alles te herstellen en dat was een behoorlijke 
investering of was het beter de tram te gaan vervangen door de bus. Ook de toenmalige directeur 
was een voorstander van de bus. Zo langzamerhand worden lijnen gesaneerd. Voor de lijn 
Amsterdam-Zandvoort komt daar ook nog eens bij dat de spoorbaan Haarlem–Leiden wordt 
verhoogd, waardoor de brugoverspanning over de spoorlijn kwam te vervallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opheffing lijn Zandvoort-Amsterdam 
Vanaf 1932, ondanks het elektrificeren van diverse lijnen, worden ook al tal van lijnen opgeheven met 
als “dieptepunt” de lijn Zandvoort-Haarlem-Amsterdam in 1957. 
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In de nacht van 31 augustus op 1 
september 1957 was het Eindpunt van 
het tramgebeuren naar Zandvoort. Het 
was het definitieve Beginpunt van de 
bus. Anno 2015 is daar weer een 
Eindpunt van gekomen . Weliswaar niet 
van de bus zelf, maar wel de eindhalte 
op zich. Vanwege de vele bouwplannen 
en activiteiten in die omgeving is er 
definitief een einde gekomen aan de 
tram/bushalte en ligt deze nu iets 
verderop op het Zwarte Veld. 
 
 

De Bus 
 
De oorlog heeft de tramlijnen geen goed gedaan. Deels door de vernielingen, maar ook economisch 
gezien waren verschillende lijnen niet rendabel meer. Voor de oorlog werden sommige lijnen al 
opgebroken, na de oorlog werd dat nog eens versneld. In 1931 was men al op bescheiden schaal 
met bussen begonnen. Mede doordat een aantal naoorlogse directeuren meer heil zagen in de bus, 
werd dat na de oorlog in rap tempo doorgezet.  
Dat daarbij de bus door diverse gemeenten een vrije baan kregen vonden tramliefhebbers een 
bevestiging dat men te snel afscheid aan het nemen was van de tram, daar die ook een vrije baan 
hadden. 
Dat de bus toch wel voordelen had bleek wel in 1959 toen in de zomer van dat jaar de 
Wereldkampioenschappen wielrennen in Zandvoort werden gehouden en de bus zijn dienst bewees 
als transportmiddel voor grote groepen mensen. In Haarlem had men parkeergelegenheden 
gecreëerd en met de bus kon men toen naar Zandvoort. 
Deze prestatie lukte doordat men een vrije busbaan tussen Heemstede en Zandvoort had geschapen 
en de bus was sneller en flexibeler. 

Op de foto hieronder, genomen door mijn vader vanaf onze toenmalige flat aan de van Lennepweg, zien we de wielrenners op 

16 augustus 1959 de Vondellaan oprazen 
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Het is ondoenlijk om alle soorten bussen te gaan beschrijven, want dat zijn er onnoemlijk veel 
geweest. Zelf ken ik de volledig in grijs uitgevoerde bussen en daarna de gele. Daarnaast kennen we 
allemaal de buslijnen 81 en 80. Die laatste rijdt min of meer de oude tramroute.  

 
Op 10 mei 1999 
gaan 
streekvervoerders  
Midnet, NZH, 
Oostnet en de 
ZWN-Groep over 
onder de nieuwe 
naam Connexxion 
en gaan de 
bussen over in de 
nieuwe huiskleur 
groen.  

Tot op de dag van vandaag rijdt lijn 80 
nog steeds van Zandvoort naar 
Amsterdam. 
 
Herinneringen 
 
Wie nog graag weg wil mijmeren bij de 
Blauwe Tram en Zandvoort kan natuurlijk 
volop op internet kijken via vele sites en 
Facebook. Daarnaast zijn er reeds 
ontelbare boeken en DVD’s verschenen. 
Het in 1986 gestichte NZH-
vervoersmuseum is natuurlijk helemaal 
het Walhalla voor de (Blauwe) tram 
liefhebber.  
 
 
Helaas verlaat dit museum zijn plekje aan  
de Leidschevaart, ooit de uitvalsbasis van de trams en later de bussen. Ook dat is een Eindpunt 
geworden, maar het museum zal weer herrijzen bij de huidige busremise in Haarlem-Noord. 
 

Harry Opheikens 

 

  

De bus heeft het overgenomen. Alleen het tramhuisje en de pilaren herinneren nog aan de tramtijd. 
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De bronnen 
 
  

 

Het Eindpunt op 22 mei 2015, dat inmiddels een beginpunt is geworden voor iets 

nieuws
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ALGEMEEN TUIN ONDERHOUD 2015 
 

Aanvangstijd zaterdagen  

Van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

Aanvangstijd inhaalavond  

Van 19.00 uur tot 21 uur.  

 

Graag 15 minuten voor 

aanvang melden. 

En inschrijven niet vergeten !  

 
Het algemeen tuinonderhoud is verplicht voor alle tuinleden jonger dan 75 jaar !! 
Wie wegblijft zonder afmelding krijgt een boete.   Alleen bij zeer dringende gevallen afmelden bij:  

 

Tuincommissielid Jan Bakker tel. 5718128 

 
Bij algemeen onderhoud moet men zich altijd melden! Ook als het regent. 
Ter plekke wordt dan besloten of het doorgaat. 
Als het niet doorgaat wordt het onderhoud naar de eerstvolgende zaterdag doorgeschoven. 
De inhaalavond is hier niet voor bestemd. 

 

OPENINGSTIJD  WINKEL-inkoopcommissie 2015 
 

Op Zaterdag   23 juni en Zaterdag 18 juli van 11.00 uur tot 12.30 uur. 
  

Inzameling groenvuil  
 
Op de Woensdagen tussen 14 en 18.00 uur. 
bij de kantine aan de ingang van het tuincomplex.  

Daar zal het afval onder toezicht in de grijze bakken worden verdeeld. (vol is vol)  
 
 

juli: 1, 8, 22*), 29.   aug: 5*), 12, 19.   Sept: 2*), 9, 16, 30*). Okt:  7, 14, 21, 28. 
Nov: 4, 11, 18, 25. Dec:  2, 9, 16.     *) mits niet vol 
 

i.v.m het algemeen tuinonderhoud kan er op de volgende dagen geen gebruik worden gemaakt van de 

bakken. 15 juli, 26 aug en 23 sept 

 

 

 

 
Zaterdag    20 juni Tuin nr: 53 t/m 70 
Zaterdag    18 juli Tuin nr: 71 t/m 88  
 
Maandag    3 aug. Inhaalavond 
  
Zaterdag    29 aug.       Tuin nr:  89 t/m 104 
Zaterdag    26 sept.      Tuin nr:   1 t/m 17 
 
 

Welk tuinafval kan er worden aangeboden 

op de bewuste woensdagen? :  

 -  Handzaam gemaakte takken en ander 

   snoeiafval  

-  Stronken  

-  Kweek en niet composteerbaar onkruid 

   waarvan de   hoeveelheden te groot zijn 

   voor eigen afvoer.   

-  Nachtschade afval (tomaten, aardappel en 

   ander nachtschadeloof)  

 

Wat kan er NIET worden aangeboden? :  

 -  Zand en aarde  

-  Composteerbare groente en blad afval  

-  Ander tuinafval zoals stenen,planken en ander 

   bouw of meubel materiaal  

-  Groenafval van thuis meegenomen.  

 

Het is ten strengste verboden uw tuinafval over 

de hekken of in het duingebied, op de 

parkeerplaatsen en in onze groenstroken te 

dumpen op straffe van royering.  
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Gieten 
 

Bij het woord gieten hoort water. Water heb je 
nodig en vooral op zand. Daar vloeit de regen snel 
door de grond weg en sta je zo weer droog. 
Is er een waterleiding, dan mag je blij zijn. Zo niet, 
moet er een put geslagen worden. Daar zijn een 
paar mensen voor nodig, zoiets kun je niet alleen. 
En dan een pomp erop. Handmatig of motorisch. 
 
Vroeger sloegen de tuinders een olievat in de grond 
zonder bodem. Dan kwam daar het grondwater in 
omhoog en konden ze het met een emmer 
opdiepen. 
Ik had dat op het eerste land. Ook padjes kwamen 
daarin hun eieren afzetten en na een tijdje kon ik        
al die jonkies opvissen en laten lopen op de tuin .  

          Padjes doen goed werk, ze eten slakken weg. 
 

Else Dudink 

 
Dartseizoen 2014-2015. 
 
In september 2014 zijn we met achttien personen weer begonnen aan een nieuw dartseizoen. 
Zoals altijd 8 speelavonden waarvan de laatste in april en op 29 mei de afsluitingsavond met de 
prijsuitreiking. 
 
Iedere speelavond wordt begonnen met koffie of thee met wat lekkers erbij en na het trekken van de 
nummertjes wordt er afhankelijk van de aanwezige darters met twee of drie personen gespeeld. 
Na de eerste speelronde (2 legs per speelronde) is er even pauze om gezellig wat te drinken met wat 
hapjes erbij en worden er opnieuw nummers getrokken voor de tweede speelronde. Voor de 
liefhebbers ook dit seizoen na de “officiële” speelrondes weer Tac Tics natuurlijk en voor degene die 
het spelen van de competitie genoeg vinden tijd om lekker wat bij te kletsen. Voor een ieder is het op 
deze manier een lekkere, gezellige avond uit. 
Altijd kan er gerekend worden op een prima verzorging van Hedy en Engel  achter de bar waarvan 
we dan ook dankbaar gebruik maken. 
 
Op de afsluitingsavond waren we helemaal compleet. Tot ieders vreugde waren Kees en Wilhelmien 
er ook bij die de laatste maanden helaas niet mee konden spelen door de ziekte van Wilhelmien. 
 

Bij de prijsuitreiking heb ik al aangegeven dat 
het ondertussen meer een wedstrijd is om de 
poedelprijs dan om de eerste drie plekken. De 
poedelprijs ging naar Atty en zij kreeg een 
heuse poedel-medaille (door Yvonne 
gemaakt). Na het zien van de poedelprijs zal 
het komend seizoen nóg moeilijker worden om 
die te winnen. 
De eerste prijs ging naar Kees Koper, tweede 
is Karel geworden en de derde prijs was voor 
Engel. 
Het waren weer gezellige avonden en 9 
oktober gaan we weer met een nieuwe 
competitie beginnen waarbij hopelijk iedereen 
weer gezond en wel aanwezig is! 
 

Emmy Mettes 
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Tijd voor verbod Roundup 
 

Het was lang een wondermiddel, Roundup. Het gif vernietigde alle 

onkruid, maar de boer kon daarna gewoon zijn gewassen zaaien of 

planten.  

De Amerikaanse producent Monsanto verdiende en verdient er 

miljarden en miljarden mee.  

De multinational ontwikkelde ook verschillende genetisch 

gemanipuleerde gewassen die zelf resistent zijn tegen Roundup, zoals 

soja, maïs en aardappel.  

De boer kan zodoende altijd Roundup spuiten. ook als er gewas op zijn akkers staat.  

En Monsanto kan er voortaan dubbel aan verdienen.  

Dus iedereen spoot er lustig op los, ook in Nederland. Landbouwers, volkstuinders, gemeenten en 

burgers. Akkers, bermen, stoepen en tuintjes, zo nodig wordt alles platgespoten. 

Ongevoelig 

Terwijl de glans inmiddels wel van Roundup af is. Zo is duidelijk dat niet alleen de gemanipuleerde 

gewassen, maar ook steeds meer onkruid ongevoelig raakt voor de werkzame stof in Roundup, 

glysofaat. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat concurrenten van Monsanto, zoals het Duitse Bayer, 

die stof produceren sinds het patent van Monsanto in 2000 verviel.  

Maar de Amerikanen zijn nog steeds marktIeider. Ze halen nog steeds tien procent van hun omzet uit 

Roundup. 

De resistentie van het onkruid is niet het grootste probleem. 

Daar vinden de knappe koppen van Monsanto wel wat op. Het 

middel is al keer op keer aangepast.  

Het grootste probleem is dat het gif schadelijker is dan het lang 

leek.  

De bewijzen worden steeds sterker dat het landbouwgif 

kankerverwekkend is.  

En dat het in combinatie met andere bestrijdingsmiddelen 

nierziektes veroorzaakt, vooral in onderontwikkelde gebieden. 

En mogelijk maakt glysofaat mannen onvruchtbaar. 

Bedenk dat resten van het spul in de grond blijven zitten, in ons 

grondwater terecht komt en vermoedelijk ook in ons drinkwater. 

In Denemarken is Roundup verboden nadat het in het 

leidingwater werd teruggevonden. 

Tuin 

De Nederlandse regering heeft ook al stappen genomen tegen het gif.  

Particulieren mogen het vanaf volgend jaar niet meer gebruiken op hun stoep en in hun tuín.  

Maar het mag verkocht blijven worden, en controle op het gebruik is er niet of nauwelijks.  

Gelukkig zijn er steeds meer tuincentra en bouwmarkten die Roundup uit hun schappen halen.  

Aan een verdergaand verbod wil het kabinet zich niet branden. De VVD (en het CDA) is tegen, de 

PvdA vreest jurídische bezwaren. Daarmee zwicht de regering voor de lobby van Monsanto.  

Die wijst er steeds op dat de bewijzen voor de schadelijkheid van Roundup niet onomstotelijk zijn. 

Dat argument verliest na elk onderzoek aan kracht.  

Recentelijk concludeerde de VN-gezondheidsorganisatie WHO in het medisch vakblad The Lancet 

Oncology dat glysofaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen'. 

Roundup dreigt het DDT van deze eeuw te worden.  

DDT, ook al zo'n voormalig wondermiddel van Monsanto, net als Agent Orange. Het wordt hoog tijd 

dat Roundup ín de ban wordt gedaan. 

gelezen in het Haarlems Dagblad. 
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Snoeicursus 7 februari 2015 
 

 
Op een mooie koude dag in maart waren er een 
tiental dames en een heer die zich vol goede moed 
hadden opgegeven voor de snoeicursus op ons 
mooie complex. De initiatief neemster Ria Reeuwijk 
had voor een heerlijke appeltaart gezorgd 
waardoor de start meteen gezellig was. Het eerste 
uur kregen we theorie over het snoeien van de 
fruitbomen en vervolgens zijn we de praktijk gaan 
uitvoeren op de bomen die op ons complex staan. 
Er werd driftig gesnoeid en overlegd en besproken 
waardoor we goed inzicht kregen wat wel en wat 
niet kon met het snoeien. Na een anderhalf uur waren 
we voldaan van ons snoeiwerk weer terug in de kantine waar we gingen afsluiten en het er allemaal 
over eens waren dat het een geslaagde ochtend was en dat we een groepje willen vormen die de 
bomen op het complex gaan bij houden. 
 

Ook dat is inmiddels gebeurd. Na een week of vier zijn we met 
een klein gezelschap van vijf man nog eens het complex op 
geweest om de andere bomen te snoeien voordat de bomen 
gingen uitlopen. Nu maar hopen dat er heerlijke vruchten 
aankomen de komende tijd. We blijven dit graag doen voor de 
vereniging en staan ook open voor vragen of hulp bij het 
snoeien. 
 

De cursus werd gegeven door Rogier Tan en Liesbeth van 
Steijn van Fruittuinen Zuid Kennemerland. 
 

Als er animo voor is kunnen we nog een kleine cursus 
zomersnoei organiseren... 
Heeft u interesse neem dan contact op met : 

Ria Reeuwijk  (secretaris@vtvz.info) 
 

Rian.v.d.Mije   
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