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JAARVERSLAG NEDERLANDSE ZOÖTECHNISCHE VERENIGING 2018 
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 2018 

    Jaar van aftreden* 
Noud Janssen    voorzitter     2019 
Violette Brand    penningmeester    2019 
Estella Leentfaar   secretaris     2020 
Marco Bink          2021 
Henry van den Brand         2020 
Lenny van Erp         2021 
Mendy van Toor   vertegenwoordiger “De Veetelers”  2018 
 
Tijdens de ALV op donderdag 1 november 2018 zal Mendy van Toor haar bestuursfunctie 
neerleggen. Student-lid Lara van Veen zal per donderdag 1 november 2018 zitting in het 
bestuur nemen. 
 
Ereleden van de NZV: 
• prof.dr.ir. E.W. Brascamp (sinds 2000). 
 
Lid van Verdienste van de NZV: 
• Prof.dr.ir. M.W.A. Verstegen (sinds 2013). 
• Ir. R. van der Berg (sinds 2015) 
 
De kascontrole-commissie bestaat uit: 
• Arno van der Aa en Frank van Eerdenburg 
 
Studievereniging “De Veetelers” werd vertegenwoordigd door Mendy van Toor. Secretariële 
ondersteuning werd verzorgd door Saskia de Boer van Universiteitsfonds Wageningen, namens 
KLV Wageningen Alumni Network. 
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LEDENAANTAL  
Per 1 oktober 2018 heeft NZV 533 leden, waaronder 70 student leden en recent 
afgestudeerden. Het ledenaantal is met 16 leden afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2017.  
Het oudste lid is 88 jaar, het jongste 19 jaar. Het aantal vrouwelijke leden bedraagt 35%, dit is 
een toename van ruim 200% ten opzichte van 10 jaar geleden (16% vrouwelijke leden).  
 
Ledenverloop 
Over heel 2017 waren er 37 opzeggingen, als volgt verdeeld: 10 studentleden/recent 
afgestudeerden, 7 gepensioneerden (waarvan 1 overleden) en 15 personen in de leeftijd 
varierend van 26-37 jaar. Van 5 personen is het lidmaatschap beëindigd vanwege 
wanbetaling/adres onbekend. In de periode 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 hebben we 21 
nieuwe leden verwelkomd, waarvan 15 studentleden. Overige nieuwe leden varieren in de 
leeftijd van 41-51 jaar.  
 

 
 
SPEERPUNTEN JAARPLAN 2018 
 
Communicatie met leden 
De digitale nieuwsbrief is onder redactie van Saskia de Boer en Violette Brand regelmatig 
verzonden.  
Op social media is NZV actief: 

- LinkedIn: www.linkedin.com/groups/Nederlands-Zootechnische-Vereniging-2827554; 
302 leden in oktober 2018 

- Twitter: https://twitter.com/NZVnl; 248 volgers in oktober 2018 
- Facebook: http://www.facebook.com/NederlandseZootechnischeVereniging; 303 likes 

in oktober 2018 
De website van de NZV is ge-up-datet. Een aantal technische aspecten zijn verbeterd, 
waardoor deze onder andere te openen is op een mobiel of tablet.  
  
Sponsorbeleid 
De huidige PLUS sponsoren zijn GD, Nutreco, Livestock Research en ABN Amro. De huidige 
BASIS sponsoren zijn Aviagen, De Heus Voeders en Agrifirm Innovation Center. Met de 
diverse sponsoren zijn contracten overeen gekomen waarin de wederzijdse afspraken zijn 
vastgelegd. 
 
NZV Ledendag donderdag 1 november 2018 
De NZV ledendag vindt dit jaar plaats in het Impulse in Wageningen. In verband met de viering 
van 100 jaar Wageningen University & Research staat alles in het teken van verbintenis door 
de jaren der dierwetenschappen. Gedurende de hele middag en avond zal de tentoonstelling 
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“100 jaar veefokkerij in Nederland” te zien zijn, de slottentoonstelling van Rienk van der Berg 
(Lid van Verdienste van de NZV) van het Veeteeltmuseum. Hierin wordt een beeld gegeven 
van de ontwikkeling van rassen in de veehouderij in de afgelopen 100 jaar. De excursie naar 
Carus, de onderzoeksfaciliteiten van Dierwetenschappen in Wageningen, geeft een inkijk in 
het hedendaags onderzoek. In de avond kijken we naar de toekomst met gastspreker Peter 
van Wingerden van Floating Farm (www.floatingfarm.nl), de zelfvoorzienende, drijvende 
zuivelboerderij die nu gebouwd wordt in de Rotterdamse Merwe4Haven. 
 
INNOVATION AWARD 
Op de ledendag 2017 is voorgesteld dat het bestuur een overleg zou hebben met StartHub in 
Wageningen over mogelijke ondersteuning bij het opzetten van een Innovation Award. Dit 
gesprek heeft plaatsgevonden met Tim Daalderop. Deze ziet verschillende mogelijkheden in 
de ondersteuning van innovaties. Deelname aan een programm van de StartHub zou indieners 
mogelijk verder kunnen helpen. In het bestuur is hier kort verder over gepraat en daarna 
zouden de verschillende opties uitgewerkt worden door het bestuur. Dit is helaas niet gedaan 
door verschillende oorzaken. De huidige stand van zaken (oktober 2018) is dan ook dat hier 
geen verdere uitwerking aan gegeven is. Dit wil niet zeggen dat het bestuur hier niet mee 
verder wil en daarom wordt dit in december 2018 weer opgepakt.  
 
 
BESTEMMING RESERVES 
Afgelopen jaar is regelmatig contact geweest met het veeteeltmuseum (Hans van Soest). 
Omdat het bestuur niet in staat is geweest om een nieuwe locatie te vinden hebben we als 
NZV ook geen verdere stappen genomen t.a.v. digitalisering en de verbinding maken tussen 
toen en nu. Wel hebben we er samen met Rienk van der Berg voor gezorgd dat Rienk op de 
leden dag 100 fokkerij kan tentoonstellen. Meet en Greet is één keer met succes 
georganiseerd, maar kosten zijn hier niet aan verbonden. In overleg met De Veetelers willen 
we dit in toekomst koppelen aan de veetelersborrel op donderdagmiddag/avond. Eenmaal per 
kwartaal nodigen we dat een alumni uit om een pitch te houden. De familiedag hebben we als 
bestuur vanaf gezien, mede door de hoeveelheid tijd die organisatie voor ons zou kosten en 
het was moeilijk in te passen in het 100-jaar programma van de WUR. In plaats hiervan hebben 
we gekozen voor een excursie naar Denkavit. 
 
MEET & GREET 
Donderdag 29 maart 2018 is de eerste Meet & Greet geweest met Paul Fransen, met veel 
positieve reacties vanuit de studenten! Het delen van persoonlijke ervaring en visie van de 
spreker was erg gewaardeerd, vandaar dat een volgende Meet & Greet gepland zal worden. 
Wil jij de studenten laten zien wat zij zoal na de studie kunnen doen? Hoe jij de overgang van 
het studeren naar het bedrijfsleven ervaren hebt? En wat belangrijk is om op te letten in een 
eerste baan? Meld je dan aan bij saskia.deboer@wur.nl voor een Meet & Greet op het Zodiac 
in Wageningen. 
 
EEN TERUGBLIK OP DE NZV-EVENEMENTEN 
 
NZV LEDENDAG 2017 – donderdag 2 november 2017 
De jaarlijkse NZV-ledendag, voorafgegaan door de algemene ledenvergadering (ALV), vond 
plaats op donderdag 2 november 2017 eveneens in het Heerenstraattheater in Wageningen.  
In de ALV werd afscheid genomen van student-lid Dagmar Braamhaar. Marco Bink, Lenny van 
Erp en Mendy van Toor (student-lid) werden voorgesteld en verkozen als nieuwe 
bestuursleden. Noud Janssen zal komende twee jaar aanblijven als voorzitter. 
 
Na de ALV en het diner werd een deel van de film ‘The Uncertainty has Settled’ gedraaid, met 
een inleiding en uitleg door gastspreker Marijn Poels (1975), een Nederlands onafhankelijk 
film- en documentairemaker. Hij maakt films over internationale vraagstukken op sociaal, 
politiek en economisch gebied. In zijn film heeft hij klimaatverandering en de huidige 
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energiepolitiek ter discussie gesteld. Er volgde een interessante inhoudelijke discussie met de 
zaal, gevuld met zo’n 50 NZV-ers. De dag werd afgesloten met een borrel. 
 
KLV CONFERENTIE & NZV -  vrijdag 1 december 2017  
Vrijdag 1 december was de KLV-conferentie 'Inspired by Uncertainty'. Deze vond plaats in 
Impulse en bood een divers programma met zowel de focus op inhoud als op persoonlijke 
ontwikkeling. De conferentie trok meer dan 100 geïnteresseerden en was een groot succes. 
Als NZV hebben we een workshop verzorgt samen met Marijn Poels en zijn documentaire ‘The 
uncertainty has settled’. Een verwondering van de programmamaker wat klimaatbeleid voor 
impact kan hebben op het platteland in Duitsland. Een enerverende discussie op het eind van 
de workshop gaf aan dat Marijn erin slaagt om de dynamiek in de klimaatdiscussie terug te 
brengen en niet als een vaststaand feit te accepteren. Met name de impact op de 
plattelandsgemeenschap wordt vaak onderschat. 
 
INSPIRATION DINNER ‘ZONDER VEEHOUDERIJ GEEN CIRCULAIRE ECONOMIE’ – 
donderdag 7 december 2017 
In de Jachthoeve te Wekerom heeft donderdag 7 december 2017 het NZV Inspiration Dinner 
met het thema ‘Zonder veehouderij geen circulaire economie?!’ plaatsgevonden. Er werd door 
40 personen deelgenomen. Op deze bijzondere, maar niet even makkelijk te vinden, locatie 
werd de avond begonnen met het verwelkomen van alle gasten en een amuse. Hierna werd 
het voorgerecht geserveerd, een soep met stokbrood met kruidenboter. 
 
Tijdens het voorgerecht nam Imke de Boer, de moderator van de avond, het woord. Zij gaf een 
korte, duidelijke inleiding op het onderwerp waar zij als onderzoeker tevens aan werkt. Hierna 
heeft de eerste spreker, Karel van der Velden, zijn verhaal gedaan vanuit het perspectief van 
Nijsen-Granico. Het verwerken van reststromen van de humane voedingsindustrie in feed is 
besproken, waarbij naar voren kwam dat wellicht een groot deel van de granen in veevoeders 
vervangen kan worden door reststromen uit de voedingsindustrie. Daarnaast wordt gewerkt 
aan vernieuwing d.m.v. een samenwerking met het relatief nieuwe concept Kipster. 
 
Na het verhaal van Karel van der Velden is het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd. Nadat 
het hoofdgerecht door iedereen is genoten, kwam de tweede spreker aan bod. Hedwig 
Boerrigter van Stichting Veldleeuwerik belichtte het onderwerp van de avond vanaf de kant 
van de akkerbouwers. De veehouderij kan een belangrijke rol spelen in het circulair maken 
van de akkerbouw. Mest speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien de akkerbouwers deze 
mest goed kunnen gebruiken. Belangrijke sleutelwoorden hierbij zijn maatwerk betreffende de 
mest en vertrouwen tussen akkerbouwers en boeren. 
 
Na dit inspirerende verhaal was het tijd voor het nagerecht en de laatste spreker, Henk Flipsen 
van Nevedi. Hij vertelde over waar de co-producten in onze veevoeders vandaan komen. Over 
hoe wij trots mogen zijn op onze sector, maar hoe onze trots tevens afgezwakt wordt door de 
schandalen in het nieuws. Daarnaast benadrukte hij dat innoveren en vooruit kijken belangrijk 
blijft. Na deze presentatie, nam Noud Janssen het woord en bedankte de sprekers en Imke de 
Boer voor hun bijdrage aan het Inspiration Dinner. Na deze afsluitende woorden werd aan de 
borrel begonnen. Hierbij is nagepraat over de verschillende presentaties en andere zaken. 
 
EXCUSIE NAAR MS SCHIPPERS – vrijdag 19 januari 2018 
Door innovatie en daadkracht is MS Schippers uitgegroeid tot een bekende speler in de markt. 
Tijdens de excursie heeft R&D manager Joost van den Borne een introductie over het bedrijf 
geven waarna de deelnemers werden bijgepraat over uitdagingen in de varkenshouderij en 
het HyCare concept. Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan de HyCare proefstallen en 
de oormerkenfabriek Plastifran. Er waren 21 deelnemers aan de excursie. De dag werd 
afgesloten met een borrel. 
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INSPIRATION DINNER ‘DE KANSEN VAN DE VERSCHILLENDE RUNDERRASSEN IN DE 
NATUUR-INCLUSIEVE VEEHOUDERIJ ‘ – donderdag 19 april 2018  
Ruim 40 deelnemers schoven aan tafel op 19 april voor een Zeldzaam Lekker menu en om te 
debatteren over de kansen van de verschillende runderrassen in de natuur-inclusieve 
veehouderij. De NZV organiseerde deze avond met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen 
(SZH).  
We waren te gast op biologische boerderij Veld en Beek van Jan Wieringa, houder van het 
zeldzame blaarkopras. Jan deed het welkomstwoord en lichte zijn visie toe. Onder leiding van 
Sipke-Joost Hiemstra van CGN werd de discussieavond vervolgd met de invalshoeken van 3 
sprekers. Richard Crooijmans (WUR) nam ons mee in de domesticatie van de runderen en de 
verandering van het genetische materiaal van oerrund tot moderne koe. Maurits Tepper 
(biologisch blaarkopboer in Drenthe) volgde verrassend met olie en de mogelijke schaarste 
daaraan in de toekomst om het economisch perspectief van dubbeldoelrassen over te 
brengen. Tot slot liet Sijne van der Beek (CRV), met beelden van Fleckvieh in de alpenweides, 
Jerseys op Texel en kruislingen van Holstein x Gir op Brazilië zien dat er veel rassen en 
kruisingen in het natuur-inclusieve landschap én in de gangbare landbouw passen.  
De discussie ging vooral over het verdienmodel en de rol van maatschappij en overheid, om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de instandhouding van de genetische voedselbronnen. 
Want het is zeker geen taak van de boeren alleen. Voor hen geldt dat de passie voor de dieren 
uitgangspunt moet blijven! 
 
MASTERCLASSES ‘DEBATTEREN KUN JE LEREN: GELIJK HEBBEN OF GELIJK 
KRIJGEN?’ – dinsdag 13 september 2018 
Donderdag 13 september is de eerste Masterclass in een nieuwe reeks Masterclasses 
georganiseerd in samenwerking met Gerrianne Jansen van AgriFood Academy. Het 
onderwerp “Debatteren kun je leren - Gelijk hebben of gelijk krijgen?” sloot aan op het huidige 
Maatschappelijke Debat waarin de veehouderij zich momenteel in bevindt. Het doel van 
masterclasses was het geven van inzicht en het opdoen van vaardigheden, zodat NZV-leden 
de instrumenten meekrijgen om zich (nog beter) te positioneren in het debat rondom de 
dierlijke productie. De masterclasses worden kleinschalig georganiseerd (max. 20 
deelnemers). Aan deze masterclass namen 11 personen deel en behandelde Gijs Weenink, 
directeur DebatAcademie, de technieken die je overtuigingskracht vergroten. Debatteren is de 
kunst van het overtuigen, aldus Gijs Weenink. Vandaar dat hij is ingegaan om deelnemers te 
trainen in succesvol communiceren, op geloofwaardigheid en overtuigingskracht. In de training 
werd de theorie geoefend in debatten.  
 
SOCIAL EVENING “DE VEETELERS” & NZV – donderdag 31 mei 2018 
Samen met de Discusciecommissie van studievereniging "De Veetelers" heeft de NZV een 
discussieavond georganiseerd op donderdag 31 mei 2018. De avond ging over ''Korte ketens 
in de AgriFood sector''. Korte ketens worden namelijk steeds populairder in Nederland en we 
konden qua kennis hiervan natuurlijk niet achterblijven. Korte ketens tussen producent en 
consument, bijvoorbeeld in de vorm van boerderijwinkels, groentepakketten en 
boerenmarkten, zorgen ervoor dat de afstand tussen de boer en de consument (of tussen de 
koe en het pak melk in je koelkast, het is maar net hoe je er naar wil kijken) kleiner wordt. Deze 
verkleining kan o.a. leiden tot minder transport (en dus minder CO2-uitstoot) en tot betere 
afstemming tussen producent en consument, wat ook weer kan resulteren in minder 
voedselverspilling. Binnen de kortere systemen hebben de boeren en consumenten de prijs 
beter in de hand en hebben de boeren dus ook beter de kans om hun boodschap en hun visie 
over te brengen op de consumenten. De sprekers Abel Jan Brand, Gert Jan Wieringa en Dick 
van Oisterwijk hebben hier tijdens de avond veel over verteld! Abel Jan Brand is een expert 
die een introductie heeft gegeven over korte ketens en ons bekender heeft gemaakt met dit 
begrip. Gert Jan Wieringa is oprichter van Veld en Beek in Doorwerth (en tevens oud- 
veeteler!), hij is ingegaan op zijn onderneming in relatie tot korte ketens. De laatste spreker 
Dick van Oisterwijk is ingegaan op zijn eigen onderneming, het Leifde Ei. 
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EXCUSIE NAAR DENKAVIT – vrijdag 12 oktober 2018 
Op 12 oktober was een excursie georganiseerd naar Denkavit. Denkavit is de specialist op het 
gebied van jongdiervoeding, daarnaast zijn ze actief in de vleeskalverhouderij en vermarkten 
ze een breed scala aan hoogwaardige speciale grondstoffen en additieven. Bij Denkavit werd 
men ontvangen met een presentatie over Denkavit door Esther van der Meulen, Marketing & 
Comunication  en Linda Baarslag (oud Veeteler). Vervolgens zijn de twee groepen vol passie 
rondgeleid door de fabriek waar onder andere de kalver- en biggenmelken geproduceerd 
worden en door het laboratorium. Deze is uitgerust met de modernste technieken voor het 
uitvoeren van diverse analyses. Zo heeft Denkavit een expertise in het analyseren van 
bloedmosters voor de vleeskalverproductie. Daarna is de hele groep (32 deelnemers) 
doorgelopen naar het DenkaFarm Innovation Center, welke onder leiding staat van Arnold 
Groot Wassink. Beginnend bij het eigen kalverbedrijf met 2900 kalveren, waar Denkavit 
onderzoek doet voor de kalverhouderij en uiteraard haar eigen kalvermelken. De excursie is 
afgesloten in het varkensbedrijf met 260 zeugen en bijbehorende biggen, ook onderdeel van 
het DenkaFarm Innovation Center. Vanuit de bezoekersruimte was er zicht op de zeugen en 
biggen waar de dag afgesloten werd met een netwerkborrel tussen de deelnemers en een 
aantal werknemers, en oud-Wageningeners, van Denkavit! 
 
Namens het NZV-bestuur, 
Estella Leentfaar, secretaris 
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