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Jacco Rook, zaaispitcombinatie op Challenger MT 765 B

Best trots dat ik met deze
machine mag werken
Dat 2010 een bijzonder oogstjaar is geworden, weten we maar al te goed. Toch komt na 2010 een nieuw seizoen.
Daar is Jacco Rook uit Marknesse al mee bezig. Hij zaait wintertarwe in een verregend aardappelperceel. Jacco
werkt bij loonbedrijf Schilder en rijdt sinds enkele weken met de zaaispitcombinatie aangedreven door een
Challenger MT 765 B. “Wat zo bijzonder is, is dat je zo afhankelijk bent van het weer. Er is geen seizoen gelijk
en je moet altijd weer zorgen dat het werk zo goed mogelijk wordt gedaan. Ik rijd nu sinds een week of zes op
deze combinatie en ben best trots dat ik het vertrouwen heb gekregen om met deze machine te mogen werken.
Het mooie van dit werk is dat je al na enkele weken kunt zien wat je hebt gedaan door de lichtgroene glans over
de percelen. Ondertussen hebben we zo’n 200 hectare gezaaid en er zijn nog heel wat klanten te gaan. We
gebruiken sinds kort ook gps op deze machine. Daarmee kun je probleemloos werken, ook al is het donker aan
het worden. Vooral in deze tijd van het jaar bijzonder nuttig. Bovendien kun je al je aandacht op de machine
richten en ben je veel minder aan het sturen. Wij werken met een roterende Farmtec spitmachine met daar
achter een rotorkopeg voorzien van een spijlenwals. Dat geeft een mooi egaal resultaat. De rupsaandrijving is
onmisbaar in deze omstandigheden. Met een wieltrekker was ik nu allang weer thuis geweest. Nu kun je relatief
goed werk leveren zonder overmatige slip en insporing. Liever hadden we natuurlijk betere omstandigheden
gehad, maar de boeren zien me graag komen. En daar doe ik het voor!”
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