
Alumnivereniging Zuivelschool
Bolsward' bestaat honderd jaar

In 2006 bezochten VAR-leden Kappa Twinkorr te Hoogeveen.

Het VAB ontstond in 1906 als een 'old

boys' netwerk van directeuren van toch

vooral Friese zuivelfabrieken. In Bolsward

werden ze op straat wel de 'zuivel heren'

genoemd. 'Afgestudeerden die dat geluk

niet hadden, werden assistent', weet

IJsbrand Velzeboer. Anno 2006 is de

vereniging een bruisende club afgestu

deerde voedingsmiddelentechnologen

van de Hogeschool van Hall Larenstein in

Leeuwarden, vertelt ing. Jolanda Bergsma

Krediet. Zij werd begin 2005 voorzitter. 'De

eerste vrouwelijke voorzitter!' Het aantal

leden van het VAB bedraagt 460. Het oud

ste nog actieve lid is ing. Wiebe Leenstra.

Hij studeerde af in 1938.

Grote betrokkenheid

Bergsma en Velzeboer merken een grote

betrokkenheid van de leden bij het wel en

wee van de alumnivereniging. 'Veel leden

zijn actief binnen VAB. We hebben een

hoog doegehalte.' Het is ook een van de

redenen waarom Velzeboer gevraagd werd

voorzitter te worden van de vereniging van

alle afgestudeerden van de Hogeschool

Van Hall Larenstein te Leeuwarden,

Aristaeus. 'Deze vereniging spiegelt zich
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De Vereniging van Afgestudeerde

(zuiveL)technoLogen van de zuivelschooL

uit BoLsward bestaat honderd jaar. Dat

wordt op 3 en 4 november in BoLsward

gevierd. VAB-voorzitter JoLanda Bergsma

Krediet en haar voorganger Ijsbrand

VeLzeboer verteLLenover de enthousiaste

vereniging waar netwerken, Leren en

gezeLLigheid centraaL staan.

nu aan het VAB', stellen beide voorzitters

tevreden vast.

Netwerken

Netwerken is nog steeds belangrijk en

verklaart mede de grote opkomst tijdens

de verschillende activiteiten. Bergsma

merkt op dat leden die op zoek zijn naar

een andere baan plotseling naar een bij

eenkomst komen. Adresgegevens van de

afgestudeerden staan ook in een apart

hoofdstuk in het Voedingsmiddelenjaarbo

ek, uitgegeven door Keesing Noordervliet.

'We schrijven ook een Ten Geleide',

aldus Jolanda Bergsma. Voorts is er een

afgesloten gedeelte op de informatieve

website van de vereniging (www.hetvab.

Yves De Groote

nl) voor onderling contact, en een jaarlijkse

nieuwsbrief. De editie van dit jaar staat

bijna geheel in het teken van het komende

jubileumfeest. Voor die gelegenheid zijn

de adresgegevens van alle 1400 afgestu

deerden bijgewerkt. Ook is er duidelijk een

sociale band tussen de afgestudeerden. Bij

haar werk als certificeerder voor Skai komt

Jolanda Bergsma in verschillende biologi

sche-, agrarische- en voedingsmiddelen be

drijven en al gauw wordt gevraagd 'Ken je

die en die?' IJsbrand Velzeboer, die in het

beroepsleven het opleidings- en adviesbu

reau' Scienta Nova leidt, wijst op het belang

van het netwerk bij het vinden van spon

sors waar -voor het eerst in de geschie

denis van het VAB- een beroep op werd

gedaan voor het jubileumfeest. 'Mensen

stromen door naar functies die daarover

beslissen en daar kan dan handig gebruik

van worden gemaakt.' Naast de activiteiten

voor de afgestudeerden organiseert VAB

voor de studenten de Bedrijvencontactdag

die medio februari op de hogeschool in

Leeuwarden plaatsvindt. Er staan niet

alleen voedingsmiddelen- en zuivelbe

drijven, maar bijvoorbeeld ook bedrijven

afkomstig uit de andere studierichtingen

van de Hogeschool van Hall Larenstein.

Bijscholing

Een belangrijk doel van de VAB-bijeenkom

sten is (bij)scholing en het verbreden van

kennis. Eén of twee keer per jaar worden

regionale bijeenkomsten gehouden; door

gaans is dat een bedrijfsbezoek. In mei

werd een bezoek gebracht aan taugékweke

rij Evers Specials in Oosterhout.

Na een algemene voorstelling van het

bedrijf en een rondleiding wordt natuurlijk

ingegaan op het productieproces en tech

nologische aspecten. Dan is er de jaarlijkse

VAB-dag: een bedrijfsbezoek met work

shops. Vorig jaar werd de nieuwe bierbrou

werij van Grolsch in Enschede bezocht, en
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waren er workshops, o.a. over tracking

& tracing, ongediertebestrijding en maat

schappelijk verantwoord ondernemen.

De dag, die werd gecombineerd met de

jaarvergadering en een uitgebreid maaItijd

buffet, werd door zo'n 100 leden bezocht.

Bergsma: 'Genieten en gezellig samenzijn

maakt alle bijeenkomsten compleet. Op

de meeste bijeenkomsten zijn zowel de

afgestudeerden als de partners welkom,

wat het sociale aspect van de vereniging

versterkt.'

De opleiding

De opleiding Zuivel- en Voedingsmiddele

ntechnologie zijn nu afstudeerrichtingen

binnen Life Sciences. 'Pur sang' is er geen

opleiding zuiveltechnologie meer, maar zijn

er wel modules die hier nauw op aansluiten

en kunnen zuivelgerelateerde afstudeer

vakken en stages worden gedaan binnen

zuivelbedrijven. 'Maar de zuivelpraktijkman

kun je nog steeds uit Leeuwarden halen',

beklemtoont Velzeboer. Hij geeft aan dat

de zuivelindustrie zich in de toekomst min

der zorgen hoeft te maken over geschikt

personeel op HBO-niveau en wijst op de
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huidige vernieuwing en verjongingen in het

onderwijs. Hij en Jolanda Bergsma wijzen

op het nodige overleg met de opleidingsdi

recteur Life Sciences en de aanwezigheid

van deze directeur bij de VAB-bijeenkom-

Jo/anda Bergsma en Ijsbrand Vefzeboer

sten waar hij voor wordt uitgenodigd. Het

VAB heeft duidelijk een klankbordfunctie

voor de directie. Gesproken wordt over het

onderwijsprogramma, maar ook over de

eisen die het zuivelbedrijfsleven stelt in de

vacatures. 'Zo nodig trekt het VAB wel aan

de bel', aldus Velzeboer.

Jubileumfeest

Het thema van het jubileum 'Van zuiveldi

recteur tot voedingsmiddelentechnoloog'

grijpt terug op het ontstaan en de evolutie

van de opleiding en dus het VAB. Het feest

begint vrijdagmiddag 3 november met een

ontvangst bij zuivelbedrijf Hochwald (voor

heen Nestlé) in Bolsward of koffiebranderij

en theehandel Drie Mollen in combinatie

met textielreiniger Rentex Floron.

Aan de reünisten de keuze. 's Avond is

na de borrel en het diner in het Marne

college in Bolsward een van de hoog

tepunten, vindt IJsbrand Velzeboer: het

'Suvelcabaret' van oud-studenten treedt

weer op. 'We verwachten hier heel veel

mensen.' Op zaterdag is er een officiële

viering in de Martinikerk, met diverse

lezingen. 's Middags is een breed program

ma: van historische (zuivel)tentoonstelling

tot een bezoek aan de oude school of een

kroegentocht van weleer.

's Avonds dineren en gewoon lekker bijpra

ten, feesten en dansen in meerdere zalen,

elk met een eigen band en muziekgenre.

Kortom, terug naar de studententijd van

weleer. «
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