Notulen vergadering NFN, 26 september 2017, CGN, Randwijk
Aanwezig: WvD, HR, AK, TJ, GdK, HH, MvL, JZ, GvS, MR
Afmelding: CK, OB
Het was niet helemaal duidelijk wanneer de start van de vergadering was In de notulen van 3
mei stond 12.00 uur maar in de laatste uitnodiging 13.00. Door de verwarring was een aantal
mensen er om 12.00 uur en een aantal om 13.00 uur. Mensen van 't Olde Ras en uit Zeeland
zouden wellicht ook naar de vergadering komen maar dat bleek niet het geval. Na een
rondje koffie en een eerste appeldeterminatieronde is om 13:00h met de vergadering gestart.
Opening:
Ter plekke is een agenda afgesproken en we hebben ons daar min of meer aan gehouden.
De vergadering wordt voorgezeten door MR en WvD. Onderwerpen uit de rondvraag zijn
voor zover van toepassing bij de betreffende agendapunten gevoegd.
MR stelde zichzelf voor aan de aanwezigen, met een korte uiteenzetting over zijn “carriere
op hobbyniveau” in hoogstamfruit.
Notulen van de vorige vergadering zijn zonder wijzigingen goedgekeurd.
Presentatie CGN:
WvD heeft in een korte presentatie de functie en opbouw van het CGN verteld, en de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de fruitcollectie, zoals geplant in Randwijk,
uitgelegd. Hij heeft per jaar ca. 100 uren tot zijn beschikking om aan de appelcollectie te
besteden.
Het wordt alsmaar belangrijker om al het materiaal dat gebruikt wordt om in de collectie op te
nemen en bij afgifte te voorzien van (S)MTA's (SMTA , Standard Material Transfer
Agreement), omdat het anders niet geaccepteerd wordt als rechtmatig verkregen en
toepasbaar entmateriaal. Alle materiaal verkregen vanaf 1994 moet aan deze richtlijn
voldoen. Bovendien mogen er geen rechten aan het materiaal ontleend kunnen worden.
HR merkte op dat het intellectueel eigendom van een verloren gewaand ras zou moeten
toebehoren aan de vinder. Helaas, de wetgeving beslist anders; het is kennelijk eigendom
van de eigenaar van de boom. E.e.a. zou het verkrijgen van de vereiste papieren kunnen
bemoeilijken.
Database accessies:
TJ en MvL hebben hun huiswerk af; de databases van POM en NPV zijn up-to-date en
compleet, en doorgestuurd naar WvD. Afgezien van een heleboel werk, zijn niet echt grote
problemen gerezen bij het invoeren van de data. Alleen de landcodes, nodig om de herkomst
weer te geven, waren niet op voorhand bekend, en dus kunnen daar inconsistenties in zitten.
Volgens WvD geen groot probleem, de mensen die nog met het invoeren van de database
info moeten beginnen krijgen een herziene handleiding, met de landcodes en hoe die
ingevoerd moeten worden.
De collectie van HR is over dermate veel plekken verspreid, dat invoeren van alle gegevens
een grote klus wordt. Moet nog beginnen.
Van het PGL zijn alleen gegevens ontvangen omtrent de door henzelf geïdentificeerde
appelrassen, en plaatsnamen waar deze bomen staan. Voor preciezere informatie moet het
PGL opnieuw benaderd worden.
GvS heeft de rassen in zijn boomgaard in het verleden al eens doorgegeven; stelt voor om
de komende periode deze informatie up-to-date te brengen.
JZ heeft een recente lijst van zijn appelrassen, met herkomst in termen van de leverancier
van het entmateriaal of de complete boom.

AK heeft een complete lijst van zijn bomenbestand, maar die is tien jaar oud. Hij geeft aan
dat hij deze lijst gaat vernieuwen. Intussen kan gebruik gemaakt worden van de oude lijst,
maar dus wel met een grote slag om de arm betreffende actualiteit.
De lijsten, zoals gemaakt door TJ en MvL worden doorgestuurd naar geïnteresseerden,
zodat zij een “werkend” voorbeeld hebben.
De uiteindelijke data van ieder afzonderlijk worden naar TJ gestuurd, TJ en MvL zullen die
vervolgens verwerken in een excel bestand dat zij gaan beheren. Uiteindelijk en na
goedkeuring van een ieder zullen de gegevens door WvD in de databases van het CGN
verwerkt wordt. De lijst is voorlopig alleen voor de NFN deelnemers beschikbaar.
Er is afgesproken om niet vaker dan een keer per jaar een update naar WvD te sturen. De
verwerking gaat anders teveel tijd kosten. Updates omvatten een complete lijst, met de
wijzigingen ten opzichte van de vorige versie aangegeven in oranje.
We zijn het erover eens dat nu de data voor zover nog niet aanwezig, verzameld moeten
worden en verwerkt. Er wordt niet gewacht tot andere collectie-eigenaren of beheerders zich
aansluiten bij het NFN. Hun informatie kan op een later tijdstip altijd nog toegevoegd worden.
Vervolgstappen:
Nu de data beginnen binnen te druppelen, rijst de vraag wat er daarna gebeuren moet. Op
enig moment zullen de meest interessante bomen door de aanwezige experts beoordeeld
moeten worden op hun ras, en bij bevestiging van de eerder gegeven informatie, toegevoegd
worden aan de publiek toegankelijke informatie. Hoe dit in de praktijk gaat werken is nog niet
geheel duidelijk, met name i.v.m. de relatief grote afstanden die mensen binnen Nederland
moeten reizen naar de diverse collectieboomgaarden, en de tijd die ermee gemoeid is.
Sommige experts zijn niet in staat om te reizen, dus dat geeft nog andere problemen. Maar
dat het op een of andere manier moet gaan gebeuren is voor iedereen duidelijk.
Bezoek appelcollectie CGN:
WvD ging iedereen voor naar de appelcollectie van het CGN. Deze collectie bestaat uit vijf
rijen laagstambomen in spilvorm, met drie bomen van elk ras in de collectie. De totale
collectie bestaat uit ca. 201 rassen (accessies). Beginnend bij accessie nummer 1 werden
ca. 60 rassen bekeken en op hun kenmerken beoordeeld. Dit gaf een mooi voorproefje van
hoe de expertgroep te werk moet gaan: in gezamenlijk overleg, en met volle aandacht voor
de appels, veranderde een aantal rassen in de collectie van naam, of werd een eerder
gegeven naam in elk geval als fout bestempeld. AK heeft de bevindingen tot nu toe
genoteerd. Omdat de eerdere discussie in de vergadering lang geduurd had, was er geen tijd
om alle bomen te bekijken, de determinatieronde in de CGN collectie krijgt een vervolg op
dinsdag 3 oktober, om 12:00h. WvD, AK, HR, MvL, TJ en MR hebben aangegeven in elk
geval aanwezig te willen zijn.
Afsluiting:
Bij terugkomst in de vergaderruimte is een voorlopige keuze aangegeven van de
collectieboomgaarden die interessant zijn voor het NFN, en waarvan de eigenaren dus op
een of andere manier benaderd moeten worden, voor zover dat nog niet gedaan is:
 POM
 NPV/Fredriksoord
 AK's boomgaard
 HR's boomgaarden
 RB's boomgaard
 iets in IJsselstein?
 Verzameling Wouter Tigges

Frijns Margraten, al werd daar opgemerkt dat met het overlijden van de oude Frints
de interesse in bijzonder fruit daar verdwenen is.
 Crombach (bij Margraten in de buurt)?
 CGN
 GvS's boomgaard
 JZ’s boomgaard
Iedereen was het erover eens dat dit een prettige en nuttige bijeenkomst was.


Volgende vergadering:
Afgezien van het vervolg van de determineersessie op 3 oktober 2017 is de volgende
vergadering nu gepland op 27 februari 2018, in Wageningen. Er wordt ook voorgesteld om in
het fruitseizoen vallende toekomstige vergaderingen te houden op locatie, elke keer bij één
van de collectieboomgaarden.

Aanvulling, bijeenkomst op 3 oktober 2017:
Aanwezig: WvD, MvL, TJ, AK, AKn, HR, JzvdB, MR.
Op de tweede determineersessie, op 3 oktober 2017 werd, nadat het was opgehouden met
regenen, zonder al teveel omhaal naar de bomen en het fruit gekeken.
Gewapend met de rassenlijst, een grote kruiwagen en verpakkingsmateriaal zijn alle
relevante appelbomen uit de collectie bekeken. De rassen waarvan niet direct duidelijk was
of ze de goede benaming hadden, werden geplukt, gelabeld en voor nader onderzoek
meegenomen. Van de overige bomen is meteen bevestigd dat de rasnaam zoals opgenomen
in de CGN database klopt, dan wel ter plekke een andere rasnaam toegekend.
De appels waarvan niet meteen duidelijk was van welk ras ze waren, zijn verdeeld over de
deelnemers aan deze determineerbijeenkomst, zodat ze in alle rust bestudeerd kunnen
worden om ze op een later tijdstip alsnog een rasnaam toe te kennen. WvD zal de laatste
versie van de rassenlijst (excel-sheet) rondsturen zodat iedereen zijn of haar bevindingen
kan invullen en retourneren. Als dat proces klaar is, wordt de appeldatabase ge-update.
Evenals de week ervoor werd ook deze bijeenkomst als zinvol ervaren, en is opnieuw
duidelijk geworden dat samenwerking niet alleen noodzakelijk, maar ook erg gezellig is.

