| Naam: Jan van Eijken |
| Werkgever: Aardappelhandelshuis Agrico |
| Functie: buitendienstmedewerker |
| Datum: woensdag 27 november 2013 |

November en december zijn drukke maanden in de
pootaardappelhandel. Vlak voor kerst moeten tal van
schepen verladen worden voor export overzee. Telers én
buitendienstmedewerkers maken lange dagen. Akker liep
mee met Jan van Eijken, buitendienstmedewerker bij Agrico.
Mail checken en dan op pad
9.00 uur - Het eerste bezoek betreft een teler in
Hoeven (NB). Hier wil Jan van Eijken weer een
boxcontrole uitvoeren. Dan gaat zijn telefoon.
Een andere teler wil er nog een ras bij hebben
om zijn areaal op te vullen voor volgend jaar.
Of Jan vandaag even langs wil komen. Dat
kan. Jan heeft het rayon Zuid-Holland, WestBrabant, België, Tholen en St. Philipsland, zo’n
1.400 hectare verdeeld over vijftig telers.
Jan checkt eerst ’s morgens thuis zijn e-mail.
Daarna gaat hij op pad. Nu zijn de meeste
telers bezig met rassen sorteren voor landen
buiten Europa. „We controleren dan bij de
teler zelf ook nog. Landen als Marokko stellen
speciale eisen aan zilverschurft. Maximaal mag
van 5 procent van de knollen met meer dan
een derde van het knoloppervlak aangetast zijn
door zilverschurft; de norm 5 procent is samen
met gewone schurft.”

Boxcontrole
9.15 uur - Jan van Eijken voert een boxcontrole
uit. Het ras Fontane is laat gerooid en heeft
veel aanhangende grond. Door een monster in
een zak te doen en te schudden, laat de grond
los en is de aardappel te zien. Zijn bevindingen,
de eventuele gebreken, rooibeschadigingen,
de schurftschaal of Rhizoctonia, noteert hij
op een formulier. Ook hoe de aardappelen
zijn opgeslagen, los of in kisten, en hoeveel
ton er zit. ’s Avonds voert hij dit in de
computer in. Voor landen overzee gelden
strengere eisen aan de zilverschurftschaal dan
voor bestemmingen in Europa. Vanaf half
september tot half januari exporteert Agrico
naar landen buiten Europa. Jans taak is toe te
zien of de partijen er geschikt voor zijn.

Arealen voor 2014 invullen
10.30 uur - Een andere taak is het invullen
van het areaal voor 2014. Deze teler uit
Stampersgat heeft zijn areaal al ingevuld, maar
er is extra grond beschikbaar gekomen en dat
wil hij graag nog invullen. Dit perceel is tien
jaar gebruikt als grasland en het is ongeveer
30 procent afslibbaar. Met de teler bekijkt
Jan de mogelijkheden. Het ras moet in ieder
geval sterk tegen schurft zijn en dan is de
vraag wanneer de teler wil sorteren en hoeveel
ruimte hij heeft. Jan heeft enkele suggesties
waar de teler nog even over wil nadenken.
In het advies speelt ook de hoeveelheid areaal
mee van de rassen die Jan zelf nog te verdelen
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heeft. Toch hoeft dat geen probleem te zijn.
Agrico heeft 12.000 hectare, in drie regio’s.

Partij voor Marokko
13.00 uur - Jan heeft eerder op de dag bij
een teler een monster genomen waarvan hij
graag de juiste kwaliteit wil weten. De partij
is bestemd voor Marokko. Het monster wordt
gewassen. Het percentage zilverschurft valt
mee en dus krijgt de teler groen licht om
de partij klaar te maken. De uiteindelijke
kwaliteitscontrole gebeurt altijd door een
keurmeester van de NAK. Toch voert Agrico
ook eigen kwaliteitscontroles uit die soms zelfs
scherper zijn. „Wij kijken bijvoorbeeld ook
naar het onderwatergewicht. Als dit relatief
laag is, beneden de 300, willen we zo’n ras niet
verladen voor vroege export. De kans op rot
is dan te groot.” De aardappelen op transport
naar de haven worden daar nog eens bekeken
door een kwaliteitscontroleur van Agrico.

Binelle voor Syrië
14.15 uur - Binelle is een exclusief Agrico-ras,
enkel geteeld voor Syrië, 80 hectare. De partij
is zojuist goedgekeurd door de keurmeester
van de NAK. Toch wil Jan de partij nog even
zien. Er wordt een zak opengemaakt en Jan
bekijkt de partij nauwkeurig. Hij let met name
op uitwendige kwaliteit. De partij bevat nogal
wat aanhangende grond en dat is voor Syrië
niet toegestaan. „Er mag maar 50 gram losse
grond in een zak zitten. De keurmeester heeft
de partij goedgekeurd, maar ik ben er toch
niet echt gerust op. Daarom adviseer ik bij
twijfel om van een grote partij eerst één vracht
klaar te maken. Zet je meteen 100 ton klaar en
wordt de partij dan in de haven afgekeurd, dan
moet je alle zakken weer open maken.”

Diamant voor Egypte
16.00 uur - Op het laatste adres wordt
Diamant voor Egypte gesorteerd. Die gaan
naar de haven in Beverwijk, waar ze op
pallets de boot in gaan. Ook hier voert
Jan nog een kwaliteitscontrole uit. De
maximumschurftschaal is 1,5 en de partij is
praktisch vrij van zilverschurft, dus het ziet er
goed uit. Ook is er nauwelijks aanhangende
grond. JThuis maakt Jan de balans van de dag
op. Voert gesprekken met de mensen van
logistiek en maakt afspraken voor de volgende
dag. Dan zijn de telers in België aan de beurt. 
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