
   
Uitnodiging International Delphy Soft Fruit Event 2017 

 

Gratis entree bij het International Delphy Soft Fruit Event op 27 en  28 Juni 

2017 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Delphy Team Soft Fruit nodigt u uit voor twee dagen vol 

met praktische informatie over de teelt van kleinfruit 

waarbij de verschillende gewassen aanbod komen: 

framboos, braam, aardbei, blauwe bes en rode bes. Het 

programma met de presentaties en bedrijfsrondgangen 

staat nu vast. Door middel van stands presenteren 

bedrijven hun producten en innovaties. De receptie 

(inclusief drinken) is gratis.  

 

Dinsdag 27 juni  

 

8.30 - 10.30 u: Presentaties op KICK (Randwijk) 

 Willem van Eldik / Gondy Heijerman 

(Delphy) 

Overzicht van de onderzoeken en demo’s op 

proeflocatie KICK 

 Geert van Gessel  (CAF) Meeldauwproef in rode bes   

 Pieter van Dalfsen (WPR) Het ontwikkelen van een 

koel/bewaarprotocol voor planten van 

framboos en braam 

 Karin Winkler (WPR) Bramengalmijt  

 Jurgen Verheyen (Biobest) Het gebruik van biologie bij de inzet in 

kleinfruit gewassen 

11.00 - 12.00 u: Presentaties op Fruitbedrijf Vos/Tijssen (Andelst) 

 Gerard Vos (fruitteler) Overzicht van het eigen fruitbedrijf 

 Geert van Gessel (CAF) Eerste resultaten van een demoproef met 

verschillende plantgatbehandelingen in rode 

bes  

 Jan Hoogland (Syngenta) De inzet van Isabion 

 Willem van Eldik (Delphy) Teeltactualiteiten voor rode bes 

13.00 - 14.00 u: Evt. Lunchgelegenheid (€ 10,=) bij Verkuijlen (Boterweg, Heeswijk-Dinther)  

14.00 - 14.45 u: Rondgang langs de stands  

15.00 - 16.00 u: Presentaties op Fruitbedrijf Verkuijlen (Vorstenboscheweg)  

 Guido Roozemond (Koppert) Onderzoek naar de werking van de inzet van 

Fortafol (tegen meeldauw/botrytis) en de 

inzet van biologie in aardbeien. 

 Cor Jan van den Elzen (Carbon Gold) Het gebruik van biochar  

 Kristof Wittouck (One Two) 

 

Een registratie system voor het in beeld 

brengen van werkzaamheden, productie, 

tracking & tracing en kwaliteit 

 Harrie Pijnenburg (Delphy) Aardbeien rassen   

16.00 - 18.00 u: Receptie en bezoek stands   

18.00 - 19.30 u: Diner  

Tot 22.00 u: Netwerken / informeel samenzijn   

 

 



 

 

 

 

Woensdag 28 juni  

 

 

8.30 - 10.00 u: Presentaties bij Genson (St. Oedenrode) 

 Willem van Eldik (Delphy) Demo’s met verschillende frambozenrassen  

 Marc van Gennip (Genson) Overzicht van het eigen bedrijf 

 BLGG Uitleg over analyse en vaststellen 

terugkomende ziekten 

 Harrie Pijnenburg (Delphy) Drosophila suzuki  

11.00 - 12.30 u: Presentaties bij Thwan van Gennip (Lierop) 

 Willem van Eldik (Delphy) Teelt, productie en vermeerdering 

 Alwin Scholten (Plantosys) Het gebruik en de werking van producten 

van Plantosys 

 Thwan van Gennip  Overzicht van het eigen bedrijf 

12.30 - 13.30 u: Evt. Lunchpakket (€ 10,=) en vervoer naar Driesvenplant (Meterik)  

13.30 - 14.00 u: rondgang langs de stands  

14.00 - 16.30 u: Presentaties bij Driessen Blueberries en Driesvenplant   

 Leon Driessen Rondgang langs de vermeerderingvelden  

 Marcel Driessen Rondgang langs de productieteelt  

16.30 - 17.30 u: Receptie en bezoek stands    

17.30 - 18.00 u: Presentaties 

 Willem van Eldik (Delphy) Teeltaspecten bij blauwe bes  

 Jo Berden (Blueberry Giant) Teeltervaring bij blauwe bes  

18.00 -  19.30 u: Diner/BBQ  

Tot 22.00 u: Netwerken / Informeel samenzijn   

 

 

Bezoek van dit evenement is gratis, vanwege de sponsoring van meerdere bedrijven (zie 

onder). Er wordt een bijdrage voor het diner berekend (€ 25,- per persoon, per dag, ex. 

BTW).  

 

Er is gelegenheid tot verblijf in Hotel Van der Valk Uden-Veghel tegen een speciaal tarief.  

 

Aanmelden kan via de website: www.berryfruitevents.com 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor:  

 

 

  

http://www.berryfruitevents.com/


 

 

 

 

 

 

Sponsoren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphy Team Soft Fruit organiseert dit International Delphy Soft Fruit Event in deze vorm 

voor de eerste maal, op het verzoek van meerdere klanten en bedrijven uit een groot 

aantal landen.  

 

We zien er naar uit u welkom te heten en te ontmoeten volgende week.  

 

Hartelijke groeten van de organisatie.  

 

 
Willem van Eldik                  Gondy Heijerman                          Trudy van Rhee 
+31 (0) 653 374 538                  + 31 (0) 682 922 802                   +31 (0) 77 398 7500 
w.vaneldik@delphy.nl                 g.heijerman@delphy.nl                       t.vanrhee@delphy.nl 
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