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Dit congres,datvan25t/m 30septembergehoudenwerd,werd bezocht
doorruim350deelnemers uit l6landen.VanNederlandse zijdewaren,behalvede samenstelstervanditverslag,nogaanwezig:ir.VanBaren,dr.
Bruin,dr.VanDlest,A.Kemraink,E.E.vanKoetsveld,J.M. vanLeeuwen,
ir. Modderman,ir.Overmars,ir. Poll,dr.Rameau,prof.dr.Schuffelen,
tr.Sluljsmans,ir.Struijsenir.Vermeulen.Dr.Deijswoondedevergaderingvande-InternationaleWerkgroepbij.Nietallevoor onsbelangrijke
lezingenkondenwordenbijgewoond,daardeverschillende vakgroepentegelijkertijd vergaderdenendetijdstippen,waaropvoor ons interessantelezingengehoudenwerden,wel eens samenvielen.Eenbezwaarwasvoorts,dat
zeldenstencilsvanbelangrijke tabellenengrafiekenuitgereiktwerden,
terwijl hetgedurende dekorte tijd datdezegeprojecteerd werden,niet
mogelijkwasalles overtenemen.Ditbezwaarwerd bijdeorganisatorvan
het congresnaarvorengebracht;dezevertelde dathijdezeklacht.alenige
malentehorenhad gekregen,zodatverwachtmagworden,datdesprekerser
hetvolgend jaarvantevoren opgewezenzullenworden.
Het themavandelezingenbijde openbare openingvanhet congres
luidde: "DieAufgabenderLandwirtschaftswissenschaft inheutigerZeit".
Als eerstesprakdevoorzittervanhet "Verband", prof.dr.SchmittDarmstadt over "Agrikulturchemische Erkenntnisse alsFundament landwirtschaftlicher Erzeugungskraft".Sprekerbegonmeteenuitvoerig historisch
overzicht overdewijzewaaropderesultatenvanhetwetenschappelijkonderzoek overgebracht werden opdelandbouwbedrijven.AlstoekomstigwerkterreinvoordeDuitse proefstations noemde prof.Schmitt o.a. bescherming
vandegewassen tegenafvalgassenuitde industrie enhetvrijwarenvande
Produktenvanradioactieve stoffenenrestantenvanbestrijdingsmiddelen.
Vervolgens zette dr.Schwerdt -Harleshausen inzijnrede "DieLandwirtschaftlicheVersuchsanstalt Kassel-Harleshausen alsMittlerin zwischen
Wissenschaft und Praxis"uiteenwelkewerkzaamhedenhet instituut gedurende
de100jaardathetbestaat,verricht heeftennogverricht. .
Alsderdevoordracht kwamdievan prof.dr.Vetter -Oldenburg,"Ackerbaullche Probleme lmmodernenBetrieb".Bijhetmoderne akkerbouwbedrijf
behoren intensieve bemesting,gespecialiseerd gebruikvandegrond enmechanische grondbewerking.DegroteregiftenaanN, PenKzoudeneengroteregiftvananderevoedingselemententotgevolgmoetenhebben.VaakIs
echterhettegenovergestelde hetgeval.De toestandwordtnogverergerd op
diebedrijven,waardoorafschaffen vanhetveedebemestingmet stalmest
vervalt enwaardoordesteedssterkergeconcentreerde kunstmeststoffen
steedsminder ballaststoffen Indegrond komen.
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Tenslotte sprakprof-dr.Muller -Bonnover: "NeueBeitragederErnährungsphysiologie 2urKostensenkung Indertierischen Produktion".Vaak
zijnmeerdandehelftvandekostenvoorhetverkrijgenvandierlijke Produktendevoe-derkosteh.'-Dikwijlswordt teveelgevoederd,vaakookontbreken
belangrijke voederbestanddelen, juist Indeperlodenvandegroeiendeproduktievanhetdier,waarinzeonontbeerlijk zijn.Daaromzoumenbijdevoedering tegenover ofzelfsbovenhet begrip "fysiologisch optimum"niet zouitdrukkelijkhetbegrip "economisch optimum"moetenstellen.Menkaneenvolledigeheroriëntering t.a.v.debenuttingvanhetvoedereiwit vaststellen.De
basis istegenwoordighetdekken'vandebehoefte aaneiwitbouwstenen. Menverwachteenduidelijke besparingvande produktiekostendoormindervandedure
eiwitbevattende stoffentegaanvoerenengebruik temakenvansynthetischvervaardigdeaminozuren.
Tijdensdit congreswerd devergaderingvande Internationale Werkgroep
gehouden,waaj?opderesultatenvandeanalysesvaneenmonstergrasmeelwerden
besproken.Erwarenook5monstersvoederstoffen onderzocht opverteerbaarruw
eiwit (peps.-HCl),dochdeanalyseresultaten kondennognietbesprokenworden,
daar debewerkinghiervannognietgereed was.Erwerd door 36laboratoria uit
12verschillende landendeelgenomenaandezeenquêtes.Devergaderingwerdbezochtdoor J>k personen.Devergaderingwerd doorschrijfstervanditverslag
genotuleerd;denotulenzullenapartverschijnen.
Overde lezingen,die tijdensdevergaderingenvandeverschillendevakgroepengehoudenwerden,kaninhetkort hetvolgendemeegedeeld worden:
dr.Edith Prlmost-Linz: "DerElnflussvonDüngungsmassnahmenaufdie
QualitätvonWeizen".Resultatenvanveeljarlge veldproeven ophet proefstation
teSteyrvandeOsterreichischeStickstoffwerke teLinzwerdenmeegedeeld.
Spreekster toondeaan,ditgedeelde stikstofgifteneengunstige invloed uitoefenenophet gehalteaanglutenenophetvolumevanhetbrood.Debakkwaliteit iseengecompliceerde kwestie;degrootste invloed wordt echteruitgeoefend doordeN-bemesting. Spreekster stelde uitdrukkelijk,datgedeeldehoge
N-glftengeenverbeteringvan'dekwaliteit geven,alsdekwaliteit vandesoort
vanhuisuitalslecht is.Bijhoge gedeelde N-glften krijgtmeneenhogere
korrelopbrengst,eenverhoogd ruw eiwitgehalte eneenhoger gehalteaangluten,
terwijlmeneenbeterbakresultaat verkrijgt.OokCCC (chloorcholinechlorlde)
heeft eengunstige invloed opde tarwe,o.a.opdekorrelopbrengst.Erworden
doortoepassingvanCCCgeenverschillen Inbakkwaliteit geconstateerd.
Dr.Hoffmann-Weihenstephan: "EinsatzderatomarenAbsorptionbeiderAnalyse
vonMineralstoffen inDüngemitteln".
Sprekerzette eersthet principe vandeatoomabsorptie uiteen.Volgenshemmoet

deapparatuur tenminste aandeeisenvoldoen,datdevlamverschuifbaar is
enookindehoogteverstelbaar.Verderweeshijernadrukkelijkop,dat
iederenieuweholle kathodebuis getest moetworden,daar erzelfs bijéén
fabrikaat groteafwijkingenkunnenbestaan.Hetkomtb.v.voor,dateenCulampverontreinigd ismeteenelement,datnaasthet temeten Cuinhetaerosolaanwezig is.Indatgevalmoetmende spleetbree.dteverkleinen ofeen
'anderepassendemaatregelnemen.Delevensduur vaneenlampvoordeMgbepalingbedraagt ca.500uren;voordeCu-lampveelkorter.
Insommigegevallenliggenderesonantielijnen,diegeabsorbeerd kunnenworden,dichtbijelkaar;Cukanmenb.v.metenbij324,7en327,4.nm.
De eerste lijnabsorbeert echter 1,8maal zosterkalsdetweede.Bijlijnenarme elementenbehoeft dedispersie niet zogroot tezijnalsbijlijnenrijke. Menkaninvele gevallenbetere uitkomstenverkrijgen,doorgebruik
temakenvaneengroterevlam.Eenmogelijkheid omdeabsorptie tevergroten
bestaat uithetmetbehulpvanspiegels enkelemalendoorde"vlam leidenvan
delichtstraal.
Inhetalgemeenvindt'menbijdeMg-bepalinginmeststoffenmetdeatomaireabsorptiemethode waardendie ongeveer10$lagerliggendanvolgensde
gravimetrische methode.Bijuitvoerige onderzoekingen isgebleken,datde
hogerewaardenbijdegravimetrische methodegedeeltelijk door insluitingen
verklaard kunnenworden.
Opmerking:vorig jaarwerd bijhetuitwisselmonster voor de Internationale
Werkgroep ookreedsgevondendathet Mg-gehalte,langs emlssiespectrofotometrischeweggevonden,lagerlagdanhetlangsgravimetrische wegbepaalde.
Poz.dr. G. Pulsg-Kiel: "HypomagnesämiebeiMilchkühennachVerfütterung
vonAnwelksilagen".
Ondanksveel onderzoek komtkopziekte nogaltijd voor.Erkanhypomagnesemie
aanwezigzijn,dieechter nietaltijd totkopziekte leidt.Somstreedtkopziekte opbijkoeien,waarvanhet Mg-gehalte inhet ploedserum <^1,7 mg%
is,terwijldeziekte ookkanuitblijvenbijeenMg-gehalte vanhetbloedserumvan0,5 mg %.
Bijeenvoederproefmet20melkkoeien,diein2groepenvanelk10
dierenverdeeld waren,werd o.a.de consumptie aanmineralen (Na,K,Ca,P
enMg)bepaald,evenals iedereweekhetgehaltehieraaninhetbloed,de
urine endemelk.Devoederproef begonminstens2wekenvoorhet afkalven
enstrektezichover8lactatiewekenuit.Dedierenkregen silage+hooi+
eenmineralenmengsel,dat1,2$Mg+6,8$Nabevatte.HetverschilM j de
proevenwashetvoerenvandesilage.Deeerstegroepkreegtijdensdedroogstand totenmetde3elactatieweekvoordroogkuil (dsca.6o$)endaarna
verse kuil (dsca.l8$),bijde tweedegroepwerd devolgordevanhet
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voederenmethetkullvoer omgedraaid.Beide kullvoersoortenwerdenuit hetzelfde
uitgangsmateriaal bereid.Bijde eerste groeptrad,reedsaanvangend bijde
droogstand, indeeerste 3laetatiewekenhypomagnesemleop (totaan0,8mg
Mg/l00mlbloedplasma),dienaovergang opverskuilvoerverdween. Indetweede
groep,dieaanvankelijkverskuilvoer kreeg,trad geenhypomagnesemle op.Daar
demagnesiumconsumptiezeer overvloedigwas (totaan150$vandebehoeftenorm)
eninbeldegroepenpraktischgelijkwas isklaarblijkelijk doorhetvervoederenvandevoordroogkuilbijdeeerste proefdemagnesiumbenuttingsterkverminderd.De spreker noemde de onderzoekingenvanKempenmedewerkers overhypomagnesemle.Spreker kwam totde conclusie,datmenmoetaannemendat indevoordroogkuileenbijzondere stofaanwezigwas,dieniet indeverse kuilvoorkwam,
althansdaarinzijnwerkingverlorenhad.Hetbetrofwaarschijnlijkeenorganische stof.
Ineenpersoonlijk gesprekmetdeheer Pulszkwamnaarvoren,datergeen
verschil Invetgehalte tussenderantsoenenvandebeidegroepen proefdieren
geweestwas;hetvetgehaltewasechter nietnaontsluiting bepaald. Overdrukken
uitde Jaarboeken1965en1966vanhet I.B.S.,resp.vandeartikelenvanH.J.
Immink,J.H. GeurinkenW.B.Deijs:Thedetermination ofthehigher fattyacids
Ingrassand cow faeces envanVLB.DeljsenCatharlna L.Harberts:Lipid
fractions infeed and faecesand theirapparent digestibility incattle,werden
aandespreker,dieniet bekend wasmet ditwerk,gegeven.Vanzijnkantbeloofdehij,publlkaties vanhet instituutwaaraanhijwerkzaam is (Institut für
Tierernährungslehre derUniversität Kiel), tezullentoezenden,hetgeeninmiddels isgeschied.
Dr.E.Schulz-Völkenrode: "ÜberdieVerdaulichkeityonSilagenunterschiedlicher Konservierungsverfahren".
Devoederwaarde vande conservenwordtbepaald doordeverteerbaarheid.Nagegaanwerd,ofdoorverandering vande conservering deverteerbaarheid konwordenbeïnvloed.Erwerdenproevengedaanmetde conservenhooi,zeer sterkvoorgedroogde voordroogkuil ("Gärheu"),voordroogkuil enverse kuilvanhetzelfde
uitgangsmateriaal van één weide uitde oogsten1963-1965.Erwerdenverteringsproevenmethamels gedaan (uitonderzoekingenvananderenwasgebleken,dater
geenverschil inverteerbaarheid vande silagesbijhamelsenkoeienbestaat).
Hetbleek,dat deverteerbaarheid vande organische stofvande silagevanhet
versemateriaal Ietsbeterwasdanvandevoordroogkuil.Verderkonerweinig
verschil inverteerbaarheid geconstateerd wordenbijdeverschillende conserveermethoden..
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Dr.K.Rohr endr.W.Raufmann-Kiel: "ZurNährstoffversorgungvonMilchkühenbeimWeidegang".
Metbehulpvan3eeneiigetweelingen,elkmet eengewichtvan+580kg,
werdende factorenbepaald,<3lededroge-stofopname uitweidegrasbeïnvloeden.
Menvergeleekdedifferentiemethode (bepalingvandeopname uithet
verschil tussenhet grasbestand directvoor endirect nadeweidegangmet
de indicatormethode.Alsexogene indicatorwerd Cr0 gebruikt;parallel
metdeze proevenwerd deverteerbaarheid ineenver^eringsproefmethamels
bepaald. Metdedifferentiemethode werd eengemiddelde opname van9,3 kg
droge stofperdier perdaggevondenmetdeindicatormethode 9,1kg.Dagelijkswerd om14u.demest uit dedarmgehaald.
Detotnogtoeverkregen onderzoekresultaten latenzien,dathetdrogestofgehalte vanhetgrasaandeene kantenhetruwe-celstofgehalte aande
andere kantvanbeslissende invloed zijnopdedroge-stofopname.Deopname
neemt toemetstijgend droge-stofgehalte (r=0,7);dematevan stijging
neemt daarbijechtervoortdurend af.Hetverband tussenhetdroge-stofgehalteendedroge-stofopname kanmenderhalve indevormvaneennietlineaire
regressielijnuitbeelden. Inhet onderzochte bereik (16-25$ruwe celstofin
dedroge stof)steegmettoenemend ruwe-celstofgehalte deopname enigszins
(r=0,3 -0,5)- Eentoename vandedroge-stofopname met toenemend ruwecelstofgehalte isechter slechts zolang teverwachten,alsdeverteerbaarheid endaarmee de passagesnelheid niet essentieel verminderen.DeInvloed
vanhetgehalteaandrogestofenruwe celstofmaakt debetekenisvande
structuurvanhetvoervoordevoederopname duidelijk.Eengoedevoederstructuur verhoogt doorverhoogde speekselafscheldlngdebuffercapaciteit
indepens enversneltdaardoor deafbraakvande cellulose.
Dr. H.Henkei-Kiel: "Untersuchungenüber denFettstoffwechselhochleistenderMilchkühe".
Voor debereiding vanbotermet eengoede consistentie ishet gewenstdat
het joodgetal vanhetmelkvet 30à35bedraagt.Omde invloed vanhetrantsoenophet joodgetal nategaan,werden 30melkkoeien in3goed vergelijkbare groepenverdeeld,waarmeevoederproevenwerdengedaan.Deeerste groep
ontvingeenrantsoenmet o.a.hooi,bietenencocosmeel.Detweedegroep
ontvingvrijwel hetzelfde rantsoen,dochnuwasl kgcocosmeel vervangen
doorlijnmeel,terwijlvoordederde groep3kgcocosmeelvervangenwerd'
doorlijnmeel.Bijalleproevenbleek,datvoerwaarvanhetvet onverzadigde
vetzurenbevatte,slechtseengeringe stijgingvanhet joodgetal inhet
melkvetveroorzaakte,minderdanverwachtwerd.De proefwerd hetvolgende

6jaar ineenietsgewijzigdevormherhaald.Vergelekenwerdeneennormaalrantsoen,meteenzelfde rantsoenwaaraankatoenzaadóliewas'toegevoegd (weinig,veranderinginJ.G.)enmet eenzelfde rantsoenverrijktmet cocosvet (ietslager
J.G.). Directbijhetbeginvandelactatiewerdenhoge joodgetallenvanboven
de35gevonden,onafhankelijkvandevoedering derdieren.Inalle gevallen
zakte het joodgetalvanhetmelkvet na ongeveer 1^ weken tot ca.20.Werdende
dierenziek,dantrad eenplotselinge sterke stijgingvanhet joodgetalop.
Uithetonderzoekvandevoederrantsoenenbleekook,datdeverandering
vanhet joodgètalvanhetmelkvet afhankelijkmoetzijnvande energietoevoer
doorhetvoer.Dehoge joodgetallenvanhetmelkvetbijhetbeginvande lactatie
kloppenmetdewaarneming dathetaanvankelijkmoeilijk isdekoeien,ondanks
eenhogemelkgift,voldoende energiemethetvoer toe tedienen,daar zeniet
dadelijk degehelerantsoenenopnemen.
Bij2 proefdierenwerd nogvastgesteld,dat ooktijdenshetverdere verloop
vande lactatie de joodgetallenvanhetmelkvet danstijgen,wanneer onvoldoende
energie toegevoegd wordt.Vergelijkingen tussenhet joodgetal enhetrhod^angetalvanhetbotervet toondenzeerduidelijk aan,datdeveranderingvanhet joodgetalveroorzaakt wordtdoor eenwisselend oliezuurgehalte vanhetmelkvet.
Dr. H.Haendler -Hohenheim: "DiezentraleDokumentation,einWegzurwirksamen
Literaturinformation aufdem Sektor 'Tierische Produktion'".
Ineenuitstekende voordracht liehttedesprekerdewerkwijzevaneenenkele
jarengeleden opgerichtdocumen iecentrumtoe.Iederemaand ontvangt hetinstituut ongeveer 500tijdschriften;van200tijdschriftenworden uittreksels
uitdedaarinvoorkomende artikelengemaakt.Ditblijktgenoeg tezijn.Vande
overige 300tijdschriften,dievaakrandgebiedenbestrijken,krijgtmenmeestal
devoor ditarchiefbelangrijkste overdrukken.Erwordenponskaartenmettrefwoordengemaakt.Menkanovergaanopelektronische verwerking;totnogtoeis
ditnogniet gebeurd. Menschathetaantal publikatiesophetgebied vande
dierlijke produktie op2millioenper jaar,meteenjaarlijkse stijgingvanca.
Q%.Voor literatuurrechercheswordt oudere literatuur nagegaanvan1961af.In
deze overgangstijd wordenookreferatentijdschriften doorgenomen.Indelaatste
18maandenheeftmeninhetarchief teHohenheim circal'+.OOOpublikaties over
speciale problemenverwerkt.Ookbuitenlandse institutenkunnentegeneengeringevergoedingvandedienstenvanhetarchiefteHohenheimgebruikmaken.
Het isookmogelijk eenbrochure overdewerkwijze vandeinstellingteverkrijgen.

Prof.dr.drJ.Tiews-München: "DerStand derArbeiten aufdem Gebieteder
fettlö'slichenVitarainebeimEWG-Sachverstä'ndigen-Ausschuss, Analysenmethoden fürFuttermittel".
Sinds1964houdt eengroepexpertsvandeEEGzichbezigmet deharmonisatie
vandeanalysemethodenvoorvoedermiddelen.Erzijnnieuwesubcommissies van
deskundigenbenoemd; prof.Tiews issecretarisvande subcommissie "invet
oplosbare,vitaminen".De opdrachtaandeze subcommissie luidt:voorstellen
tedoenvoorbruikbare analysemethoden voordebepalingvande invetoplosbare "Wirkstoffe"vitamineA,D, caroteen,xanthophyl ,vitamineÉ'jdooierkleurstoffenenanti-oxydantia invoedermiddelen resp.samengesteldevoedermiddelen.
DevitamineA-bepalingisheteerstaandeordegekomen.Dedoorde
subcommissievoorgesteldemethode isvoorgelegd aandeledenvandeInternationaleWerkgroepvoor chemischonderzoekvanvoedermiddelen (IAG)enin
augustus1967ookaaneengroepdeskundigenvandeFédérationEuropéenne
deZootechnie.
Demethodewordt in2delenonderverdeeld:
A.DevitamineA-bepaling inenkelvoedige voedersenmengvoeders
B.DevitamineA-bepalinginvitaminenconcentraten-voormengsels.
Naeenvoorbehandelingwordt bijmethodeAhetvitamineA-gehaltefotometrischbepaald m.b.v.deCarren Pricereactie,bijmethodeBdoormeting
vandeabsorptievanvitamineAbij325nm.
Bijdebepalingvancaroteen+xanthophyl staatmenweervoor dekeus:
demethode Tiews,demethodeTiews-Deijs ofdeA.O.A.C.-methode.Dedoor
Deijsvereenvoudigde methodeTiews,dieeenbesparingaantijdvanongeveer
50$oplevert enwaarbijnietmet ethergewerkt hoeft teworden,zal opdein
november 1967teBrussel tehoudenEEG-bijeenkomst tersprakegebrachtworden.
Deberaadslagingen overeenbruikbare methode voordebepalingvanvitamineE invoedermiddelen,voormengsels enconcentratenzijnnognietafgesloten.
Dr.H.Mayr-Linz/Donau: "Anwendungund Bedeutungvon Chlorcholinchlorid
(CCC)InderLandwirtschaft".
CCCwerd zowel inOostenrijk als inDuitsland reeds inhetderde jaarvande
proefnemingenmet hetprodukt omhetlegerenvangraansoorten tegentegaan,
inde praktijkmetsucces toegepast op20-25$vanhettotale tarwe-areaal.
MenkanCCCzowel invastevorm toepassen (tegelijkmetdebemesting)als
doorbespuiten (incombinatiemet onkruidbestrijdingsmiddelen).Dewerking

vanCCCIsafhankelijkvande.soortvanhetgewas.;Inaride gebiedenmoetmen
2-3 1CCCspuitmiddel per.haverstuiven tegen1-2 1perha Inalle anderegebieden.Debakkwallteitvande tarwewordt nietbeïnvloed door CGC,dàt inenigeweken inde grond ontleed is,zodathetgeen nawerkingheeftophetvolgende
gewas.BijhetbakkenverdwijnenderestenvanCCCuit tarwevolledig,tenheeft
geentoxiciteit',cumulatie ofkankerverwekkende eigenschappengevonden.CCCIs
vangrotebetekenisvoorhettegengaanvanlegeringbij tarweenrogge.
Bezoekaan "landwirtschaftlichesUntersuchungsamtundVersuchsanstalt"KasselHarleshausen.
.. .
Opdelaatstemorgenwerd, ingezelschapvaneenOostenrijkse chemica,bovengenoemd instituut bezocht.Ditbetrekkelijk kleine instituut heeft als taakeen
groteverscheidenheid aanonder7oekingen;.menonderzoekt zaad,grond,veevoeders,
zuivel enwater,terwijlmen ookveld-en.potproeven doetenaandacht besteedt
aannieuwemeststoffen entoevoegmiddelenvoorkuilvoer.
Wijbezochten uitsluitend het laboratorium,waarwijrondgeleid werden•
doordr.H.Brüne.Tijdens derondgang-werdenenkele chemische bepalingsmethoden
besproken.Zeer opvallend wasdegrotezorg,waarmeementrachtte etherbranden•
en-explosies bijdevetextractie.tevoorkomen.De elektrische schakelaarsvan
hetlichtendeverwarmingselementenbevindenzichbuitenhetextractielokaal.
Inditlokaal Iseenspeciale TL^-buisaanwezig;erkunnen inhetlokaalnooit
vonkenontstaan.Erwerd onsverteld datmen inhetlaboratorium teOldenburg
i.0.nogmeer voorzorgengenomenheeft:daar.heeft deverhittingvandeether
uitsluitend plaatsmetwarmwater,datbuitenmetextra.ctielokaa.1optemperatuur
gebrachtwordt.
Slotopmerkingen
Erwerdenenige interessante lezingengehoord,dochdegrootstewaardevanzo'n
congres ligt m.1. toch indepersoonlijke contacten,waardoor menbeter opde
hoogte kontvaneikaarswerkwijzen,mogelijkheden enmoeilijkhedenenvoorlater,
indiendaarbehoefteaanzouontstaan,eengoede introduktie heeft totverschillende buitenlandse instituten.
B jhet-uitwerkenvandenotulen1vande InternationaleWerkgroepvoor.chemisch onderzoekvanvoedermiddelenbleek,dat dezevergaderingvrijrommeligwas
geweest.Er"zijntalrijke vragengesteld,dieniet beantwoord werden.Heeljammerwashet ook,dathet tijdstipvoorde
.vergaderinggedeeltelijk
samenvielmet eenbelangrijke algemenevergadering,vanhet "Verband",zodat
diverse personen,diewaardevollebijdragenaandebesprekingen haddenkunnen
geven,vroegtijdigmoestenweggaan.
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