JUBILEUM ]

KNPV-najaarsbijeenkomst
datum en plaats:

17 november, Hof van Wageningen
30
organisatie: KNPV-bestuur
effect: een supergoed verenigingsgevoel!
aantal deelnemers:

ALV
En dan moest er in het jaar ook nog een ALV georganiseerd worden. Dat was er in verband met de
jubileumviering nog niet van gekomen. De stukken waren al wel tijdig gepubliceerd. Het belangrijkste punt was echter grotendeels geheim gebleven: het erelidmaatschap voor Jacques Horsten.
Als dank voor zijn grote verdiensten voor de KNPV
in de vorm van het schrijven van de Kroniek van
de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige
Vereniging: Het verleden van onze toekomst. Een
terecht Hulde!

Workshops
Na de lunch volgden twee workshops. De meeste
leden – velen gaven het zelf toe – hebben zich
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tekort gedaan door hier niet aan mee te doen.
De werkplicht roept ook en de meeste leden
staan midden in de werkzame maatschappij.
Verantwoordelijkheidsbesef weegt dan zwaarder
dan een middag genieten en je aandacht richten
op iets anders. Degenen die zich wel vrij konden
maken hebben genoten. Iets hoeft ook niet altijd
massaal te zijn om geslaagd te zijn, of gezellig!
De eerste workshop was een rondwandeling door
Wageningen langs historische plaatsen. Veel van
die plaatsen zijn verbonden met de plantenziektekunde en de KNPV. Kijk maar in de kroniek,
ga erop uit wanneer het jou uitkomt en creëer je
eigen historische rondwandeling!
De tweede was een schilderworkshop bij ’t Venster.
Zeer leerzaam. Eerst een schets maken. Het bleek
dat die schets eigenlijk het belangrijkste was: het
meest kunstzinnige. Sommigen maakten een
zwierige schets, maar gingen vervolgens ‘de fout
in’ door het eigenlijke schilderij te netjes, te symmetrisch, en te stijf te maken. Een goede schilder
brengt juist dat speelse over op het schilderij.
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Die schets is beter dan het schilderij. Uitleg door docent van ’t Venster.

Er werden insecten getekend, nematoden, schimmels en bacteriën. Het resultaat ziet u komend
jaar op de voorkant van het blad.

Jaaroverzicht en essaywedstrijd
Na de workshops volgde de uitreiking van de
prijzen voor de essaywedstrijd en waren er korte
presentaties over de verenigingsactiviteiten van
het afgelopen jubileumjaar. Over die laatste
activiteiten kunt u uitgebreid lezen elders in deze
uitgave. Hieronder volgt een impressie van de
essaywedstrijd.

Zijn bijdrage beschrijft het proces van de liefde voor
de natuur waar gewasbescherming een onderdeel
van is. Bovendien is het niet allemaal zo simpel
en vraagt het veel deskundigheid. In het fictieve
verhaal is veel concrete informatie te vinden. De
jury vond het essay enthousiasmerend en positief,
omdat na alle ellende kennis en vriendschap de
uitkomst bieden.

Na een eerste schifting bleven er uiteindelijk vier
leuke bijdragen over. Dat waren twee columnachtige stukken, geschreven door studenten
Kyra Broeders en Anne Benders, en twee fictieve
verhalen van jeugdige schrijvers. Uiteindelijk
ontving Frans Laporte (destijds 13 jaar) de eerste
prijs, met zijn verhaal ‘Mijn strijd in de tuin’. Een
eervolle tweede plaats was voor Julia Andrea, met
het verhaal ‘De ontsnapping’. Deze twee verhalen
staan hieronder vermeld. De twee columns ziet u
later nog een keer terug in het blad.

Frans Laporte neemt de eerste prijs in ontvangst
van juryvoorzitter Nicoline Roozen.

GEWASBESCHERMING | JAARGANG 47 | JUBILEUMNUMMER

193

