[ VOORWOORD

Een kwestie van tijd
Jan-Kees Goud

Hoofdredacteur
Gewasbescherming

Voor u ligt Gewasbescherming 43 nummer 5, normaliter het septembernummer,
maar nu het novembernummer (en waarschijnlijk zelfs verschijnend in december).
Reden voor deze vertraging is het zware beroep dat er op een deel van de redactie
werd gedaan voor de organisatie van het EFPP-congres IPM2.0. Je kunt tijd maar
één keer besteden. Het congresverslag vindt u in deze uitgave.

Niet zozeer het congres zelf (1 week) leverde veel werk op. Natuurlijk ben je dan druk in de weer, maar
dat is niet erg wanneer de deelnemers zo positief reageren op de inhoud en de organisatie van de
bijeenkomst. Maar het meeste werk gebeurt achter de schermen, en gaat vooral zitten in de duizenden
e-mails die tussen deelnemers en organisatie heen en weer worden verstuurd. Aanmelding, betaling,
uploaden van abstracts: in principe gaat het zonder tussenkomst van de organisatie en ontvangt die
alleen een automatische mail. Dat wordt al meer wanneer betalen pas na een aantal keer lukt en er wel
tien nieuwe versies van een abstract worden opgeladen. Maar het meeste werk kosten de ‘exotische’
bezoekers: landen van waaruit betaling op afstand niet mogelijk is of die voor het visum speciale
goedkeurings- en uitnodigingsbrieven nodig hebben, compleet met handtekeningen en stempels en
dergelijke. Het is jammer dat het in de meeste van die gevallen uiteindelijk toch niet gelukt is om de
vereiste papieren te krijgen, en deze personen alsnog een goed congres misliepen.

Columnreacties
In deze uitgave mengen een aantal nestors van de plantenziektekunde zich in een strijd over de ontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland. Aanleiding was de dissertatie van Dick Hollander en
de reactie daarop in de column van Aad Vijverberg in de vorige uitgave van Gewasbescherming. In dit
nummer vindt u een weerwoord van Hollander op die column, de mening van prof. Zadoks en een reactie
van Hollander. Ik vind dat als toeschouwer interessant, omdat ik deze periode slechts voor een klein
gedeelte bewust heb meegemaakt.

Verenigingsnieuws
Op 22 januari 2013 vindt er themadag plaats rondom ‘Intraspeciﬁeke pathogeenvariatie’ (zie Agenda).
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de KNPV-werkgroep Nematoden, samen met Plantum.
In het voorjaar volgt dan de voorjaarsbijeenkomst, inclusief algemene ledenvergadering en uitreiking
van de KNPV-prijs. Een oproep tot nominaties voor deze prestigieuze prijs is te vinden in deze uitgave.
Verder is op de verenigingswebsite een discussie-forum gestart. Hier kunnen leden reageren op
stellingen, om zo het onderlinge debat te stimuleren en desgewenst namens de KNPV met een
weloverwogen serie argumenten (niet noodzakelijk met 1 mening!) naar buiten te kunnen treden.
Dit forum vervangt de stellingen waarmee geëxperimenteerd is op onze LinkedIn-pagina.
Eveneens te zien op www.knpv.org is de ﬁlm die gemaakt is in het kader van de Gewasbeschermingsmanifestatie 2012, getiteld ‘Van bestrijden naar beheersen: 50 jaar ontwikkelingen in gewasbescherming’.
Deze ﬁlm biedt een mooi overzicht en is te gebruiken in onderwijs en voorlichting. Hij is beschikbaar in
het Nederlands en in het Engels.
Ik wens u veel plezier met deze uitgave van Gewasbescherming en deze verenigingsactiviteiten!
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