EFITA/WCCA2005
De 5e EFITA conferentie vond dit jaar plaats in Vila Real, Portugal en werd gecombineerd met het 3e World
Congress on Computers in Agriculture and Natural
Resources. Dit betekende dat er naast veel Europese,
ook veel Aziatische en Amerikaanse deelnemers waren. In totaal ruim 300 mensen, hetgeen een goed bezochte conferentie betekende.
Portugal midden-juli, dan verwacht je een vreselijke hitte,
bosbranden en hoop je dat de airco’s het goed doen. Maar
niets van dat alles. Het was er tamelijk bewolkt en soms mistig (it looks like we’re in England grapte ik tegen Engelse collega’s) en af en toe heeft het flink geregend. Niettemin zaten
we in een schitterende omgeving, Trás-os-Montes e Alto Douro, waarvan we buiten de presentaties en bijeenkomsten om
flink van hebben kunnen genieten. Zo hebben we een boottocht over de Douro gemaakt en daarbij ruime afstanden
per bus afgelegd, met adembenemende uitzichten over de
valleien met druiventerrassen. Uiteraard hebben we van de
producten daarvan ook kunnen genieten.
Er was weer een ruim aanbod van presentaties, opgesplitst
in parallelsessies. De details daarvan kunnen jullie eventueel zelf opzoeken in het programma op de website: www.agriculturadigital.org/efitaandwcca2005/docs/EFITA_WCCA_2
005_PROGRAM.pdf. Natuurlijk was er weer veel aandacht
voor ICT Adoption. “Did you already fill in your questionnaire?” is voor velen die EFITA reeds bezochten een gevleugelde
uitspraak van de immer aanwezige en bevlogen Israëliër
Ehud Gelb. Hij heeft er nu zelfs een boek over geschreven
(zie ook website). De vraag die tijdens een plenaire sessie gesteld werd, is of we hier nog steeds veel aandacht aan moeten geven. Gerhard Schiefer zat in het kamp van degenen die
zeiden dat het allemaal vanzelf wel zou komen door ontwikkelingen zoals de General Food Law, EUREPGAP e.d. en
dat we er dus niet zoveel aandacht meer aan hoefden te geven. Aan het eind is die mening echter genuanceerd doordat
het ontwikkelen van een goede infrastructuur een belangrijke voorwaarde is en dit vooral ook een taak van de overheid is. En het ontwikkelen daarvan gaat nog steeds niet
vanzelf. Naast de parallelsessies waren er een tweetal workshops: één over Model Driven Architectures en een ander over
Ontologies. Wat ik persoonlijk constateerde was dat er op
een aantal gebieden veel dezelfde initiatieven, met gelijksoortige doelstellingen waren, zonder het van elkaar te weten. Nu is dat natuurlijk dé doelstelling van een conferentie
als deze, maar het leidt niet altijd automatisch tot samen-
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werking en bundeling van krachten en (financiële) resources. En dat is toch jammer, zeker voor zo’n klein land als Nederland moeten we toch niet willen dat we alles zelf gaan
uitvinden. Hoezo kenniseconomie? En wat waren ook alweer de afspraken in EU-verband in Lissabon?
De EFITA General Assembly is voor velen meestal niet het
meest enerverende onderdeel. Maar voor mij bleek het tamelijk verrassend te worden. Aangezien ik de enige afgevaardigde uit het VIAS-bestuur was, werd ik gevraagd om
zitting hierin te nemen. Het belangrijkste punt, werd mij
nog verteld, zou de verkiezing van een nieuwe president
zijn. Er waren twee kandidaten: een Griek en een Tsjech. Na
stemming is het de Tsjech, Karel Charvát, geworden. Wat mij
aansprak, was dat hij de komende jaren gaat proberen om
EFITA duidelijker op de Europese kaart te zetten, o.a. dat we
een vanzelfsprekend aanspreekpunt worden voor verschillende DG’s als het gaat om ICT en Landbouw. De vorige president, Andy Offer, heeft hier ook al een eerste stap in gezet
door EFITA aan te melden als officiële Europese organisatie.
Maar toen kwam de verrassing. Het EFITA bestuur had besloten om in het vervolg ook een zogenaamde ‘President
Elected’ te kiezen, die het dus over 2 jaar wordt en die tijd
kan gebruiken om zich er op voor te bereiden. Er werd gevraagd om kandidaten naar voren te schuiven. Meestal is
daar in de wandelgangen vooraf al een en ander over bekokstoofd, maar nu stond de fransman Guy Waksman (ja, die
van de EFITA newsletter + joke!) op en opperde of dat niet
iets voor mij was, en dit keer bedoelde hij het niet als grap.
Vervolgens ging het snel. Er werd verder geen andere kandidaat naar voren geschoven en moest ik vervolgens binnen
vijf seconden zeggen of ik mijn nominatie accepteerde. Ik
heb toen ja gezegd, dus over 2 jaar ben ik EFITA president.
Nou ja, zeg! Maar goed, ik kan me er dus terdege op voorbereiden en bij deze wil ik vast de VIAS-leden vragen mij te inspireren met ideeën die we de komende jaren via EFITA
vorm zouden willen geven.
Al met al was het dus een interessante conferentie met verrassingen. De volgende zal in 2007 in Glasgow, Schotland
worden gehouden. Wat ik tenslotte hierbij wil vermelden, is
dat ik hoop dat de Nederlandse delegatie dan weer wat sterker zal zijn, want die viel dit keer, met welgeteld vier mensen (!) wel een beetje tegen. Zeker als we dan weer een
Nederlandse EFITA president zullen hebben.
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