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Matthijs Fransen Kamps, New Holland FX 450 hakselaar

‘Op een hakselaar rijden geeft je
een machtig gevoel’
Het is een mistige herfstmorgen. Vanachter de hoge maïsstengels is een grommend geluid hoorbaar en langzaam doemt een New Holland FX 450 hakselaar op. Het lijkt de dagelijkse praktijk in deze tijd van het jaar,
maar het gaat hier om een combinatie van PTC+ in Dronten. Vijf leerlingen van de BBL-opleiding Loonwerk uit
Barneveld zijn vandaag aan het maïs hakselen. “Ik vind het prachtig werk”, vertelt Matthijs Fransen Kamps terwijl hij druk gebaart naar de trekkerchauffeur dat hij wat langzamer moet rijden. “Normaal rijd je wel bij met
de kipper, maar op een hakselaar zit je niet zomaar. Dat doen meestal de vaste machinisten. Nu kun je het vak
leren. Maak je een foutje, dan is er tijd om te herstellen. Je mág zelfs fouten maken. We rouleren steeds, dus
iedereen rijdt een keer op de hakselaar. Je zit vervolgens ook op de kipper en de shovel. Tijdens het hakselen
vertelt de instructeur hoe de machine werkt en waar je op moet letten. We zijn vanmorgen gestart met een uitleg en het slijpen van de messen. Dat duurde me lang genoeg, maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Ik vind het
mooi dat onze opleiding deze kans biedt. Je werkt nu in de praktijk en je krijgt er ook goede uitleg bij. Per week
werk ik vier dagen bij loonbedrijf Simons in De Klomp en ga ik één dag per week naar de loonwerkopleiding
aan het Groenhorst College in Barneveld. Ik wil straks graag een eigen bedrijf beginnen en deze opleiding biedt
me daarvoor de kans. Als ik straks het diploma heb, bezit ik de papieren om een eigen zaak te starten. Nog even
doorbijten, maar het komt goed”, lacht Matthijs.
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