ACTUEEL

Vaktentoonstelling met
vlag en wimpel geslaagd
De Vaktentoonstelling bloembollen heeft een geslaagde première achter de rug. Zowel het aantal inzendingen als bezoekers was boven verwachting en hoewel er nog geen evaluatie
heeft plaatsgevonden staat nu al vast dat de Vaktentoonstelling
volgend jaar weer op de agenda zal prijken.
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V

olgens de werkgroepleden Gerard Reus
en Pieter Duin heeft het evenement
volledig beantwoord aan de verwachtingen, namelijk een vaktentoonstelling van en
voor vakgenoten. Gerard Reus daarover: “De
oude Westfriese Flora-sfeer was weer terug: het
gezellige van bloembollenondernemers onder
elkaar en het netwerken uiteraard. We hebben twee avonden de zaal leeg moeten maken,
anders hadden ze er de volgende ochtend
nog gestaan. Ook van de inzenders en bezoekers hebben we alleen maar positieve reacties
gehad. Men vond de opzet een succes en velen
lieten merken blij te zijn dat we doorgezet hebben.” Pieter Duin aansluitend: “Ook de opbouw,
de show zelf en de afbouw verliepen allemaal
vlot en losjes. De inzenders vonden het bovendien veel gemakkelijker en minder hectisch
werken. Met name ook de naamgeving van de
soorten -vooral die laatste 20 procent- verliep
heel flexibel. Alle lof overigens voor de inzenders. Het is duidelijk een collectief geweest.
Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet.”

ter Duin: “Opvallend vond ik verder de bijzonder
goede kwaliteit van de inzendingen en het vele
strakke blad, hetgeen de verwerkbaarheid alleen
maar ten goede komt. De kwaliteit van de show
was zo hoog, dat exporteurs zeiden hun klanten een volgende keer te willen uitnodigen om
de show te komen bekijken. Ook de standhouders op de Agribeurs waren heel tevreden. Hun
bezoekers waren allemaal potentiële klanten
en de standhouders vonden dat je maar weinig
meemaakt dat je in zo’n korte tijd zoveel mensen
kunt spreken. Natuurlijk is de stemming in het
vak momenteel een stuk beter, maar toch. Men
vond het gewoon goed en gezellig druk.”

VAKAVONDEN
Veel lof hebben de organisatoren voor de
gehouden vakavonden, inclusief het geserveerde buffet. Gerard Reus: “Alles liep heel
gemoedelijk en ongedwongen door elkaar en
iedereen voelde zich welkom. Ook de organisatie stond als een huis. Iedereen wist wat hij
moest doen en deed ook zijn ding. De vakavonden waren eveneens een succes. We hadden
hele goede sprekers en er werden veel vragen
gesteld over actuele onderwerpen. Persoonlijk
vond ik dat Lucas Vos, de nieuwe topman van

FloraHolland, zich heel goed presenteerde. Hij
is heel menselijk en toegankelijk en duidelijk
anders dan zijn voorganger.”

TRADE FAIR
Het spontane aantal inzendingen voor de Trade Fair viel de organisatoren niet helemaal
mee. “We hebben hiervoor actief ons netwerk van persoonlijke contacten moeten aanspreken. Maar zoals het er stond, was het ook
bedoeld. Het was geen show, maar het laten
zien wat je als broeier te bieden hebt en daar
hebben we van de handel toch veel reacties op
gehad. Op vrijdagmiddag kwam de hoofdinkoper van Aldi zich persoonlijk op de hoogte stellen en ook de mensen van FloraHolland Connect hebben veel van hun klanten gezien en
gesproken. De handel kwam er dus wel degelijk op af. Voor een verdere evaluatie zijn voor
inzenders en standhouders op de website digitale evaluatieformulieren geplaatst die ingestuurd kunnen worden.”

PROFESSIONEEL
Dat er volgend jaar een tweede editie komt
staat dus buiten kijf, al zou de werkgroep wel
graag een versterking willen zien in de vorm
van twee jonge bloembollenondernemers. “Nu
kwam het neer op een paar vrijwilligers die
daar geheel belangeloos veel tijd ingestoken
hebben en dat moet anders. Voor de rest gaan
we volgend jaar op dezelfde voet door, mits
we de budgettering goed voor elkaar hebben.
Dat moet kunnen, want we zijn niet afhankelijk van bezoekersaantallen. We zijn uitgegaan
van onze eigen kracht en die hebben we ook
neergezet. We wilden een professionele vaktentoonstelling en dat is het ook geworden.”

OPVALLEND
Hoewel de organisatoren het niet bijgehouden
hebben, schat men het aantal bezoekers tijdens de twee vakdagen op ruim duizend. Vanwege het schaatsen op de Olympische Spelen
was het op de zaterdag een stuk rustiger, maar
op de zondag was het druk met opvallend veel
collega’s die voor de derde keer kwamen, maar
ook oud-tuinders, medewerkers en familieleden. Gerard Reus: “Wat mij daarnaast opviel
was het grote aantal nieuwe soorten. Op de lange termijn komt die nieuwe aanwas het gehele
sortiment ten goede. Kijk maar wat een ‘Strong
Gold’ de afgelopen jaren voor het vak betekend
heeft. Deze cultivar is ook veel gebruikt bij kruisingen en daar zou zo maar weer eens een tweede ‘Strong Gold’ uit voort kunnen komen.” Pie-

Een impressie van de vaktentoonstelling met links de Trade Fair • BLOEMBOLLENVISIE • 7 maart 2014
7 maart 2014 • BLOEMBOLLENVISIE • 51

