Goede morgen,

Als iedereen vanmorgen zo is opgestaan als ik dan voelt men zich goed en energiek en kan men de
dag weer aan.
het Veal congres dat we met elkaar hebben bijgewoond deze laatste 2 dagen is naar mijn indrukken
een groot succes geweest.
Het groot aantal deelnemers ongeveer 440 !! heeft aangetoond dat er een grote behoefte bestaat
aan dit soort evenementen. En toont aan de grote behoefte aan goede en hoogstaande informatie.
Praktisch de gehele "kalfsvleeswereld" was in Noordwijk. Vertegenwoordigers uit Europa en met
name Noord Amerika waren volop vertegenwoordigd
De kalvermelkproducenten waren zover ik weet bijna allemaal aanwezig.

Een keer in de 5 jaar zal naar mijn indruk toch iets te lang duren ,gezien de grote veranderingen die
nog gaan plaats vinden in onze kalfsvleesindustrie.
Of dit wenselijk is om tot 3 jaar terug te brengen is misschien een overweging waard. Met mogelijk
een nog grotere inbreng van de participanten.

in de eerste plaats de organisatie bedankt voor deze vlekkeloos verlopen dagen op een mooie en
zeer representatieve omgeving met een geweldige accommodatie.
Met name Het PVV en de uitvoerende organisatie CAOS en meer precies de kontakten die ik heb
mogen onderhouden met Mevrouw Hyke Pruys en Mevrouw Peggy van der Zanden.
Het organisatie bestuur en alle leden daarvan.De ontvangst en registratie desk liep gesmeerd. Allen
hartelijk bedankt.
De vertalingen werden prima verzorgd.
De duidelijke en overal aanwezige flatscreens het duidelijke geluid door de microfoons heeft een
geweldige indruk bij me achtergelaten

Het Palace Hotel verdient alle lof voor de geweldige verzorging van alle deelnemers met genoeg
ruimte en bediening van haar vriendelijke en beleefde staf.
Prachtige accommodatie en kamers.

De mooie en korte opening speech door minister van landbouw Henk Bleeker heeft direkt de juiste
toon en richting aangegeven van onze taak in de naaste toekomst:Transparantie.
ook de grote kalvermelk en integratie industie heeft een prima acte de presence gegeven Genoemd
mogen worden de heren Nalet(Lactalis) en Hennie Swinkels(van Drie groep)
Hoogte punten voor mij waren verder de bijdragen van de Rabobank Berry Martin , Richard Brown
(Gira),Kees de Gooijer(Wageningen) en Marcel Lucassen(Colour research)

Verder hebben we met elkaar een vol programma afgewerkt met ongelooflijk veel informatie die we
gelukkig thuis dmv van de bij vertrek ontvangen Nutriadstick nog eens rustig verder in ons op
kunnen nemen.
Leuk aandenken kregen we mee :een kalfslerenschrijfmap met pen:zullen we zeker gebruiken.

Nogmaals aan allen die voor mij en vele anderen dit Vealcongres tot een geweldig platform hebben
gemaakt; CHAPEAU!!
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