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‘Bollen rooien tussen de be
Het is inmiddels vaste prik voor de vierdejaars leerlingen van
het Clusius College in Hoorn: stage lopen in Nieuw-Zeeland.
Zes bollenjongens en vier akkerbouwers stapten dit jaar op het
vliegtuig om aan de andere kant van de wereld de handen uit
de mouwen te steken. Begin maart keerden zij terug met een
geweldige ervaring op zak. Datzelfde geldt voor hun twee klasgenoten die voor een stage in Afrika kozen.
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ind maart zoeken we de vierdejaars
leerlingen Plantenteelt van het Clusius College in Hoorn op. Buiten komt
het kwik amper boven nul uit en er staat een
schrale oostenwind. Wat zouden de mannen
nog graag op hun stageplek in Nieuw-Zeeland
zitten. Maar Sven Bijl, Tjerry Borst, Jan Groot,
Patrick Smal, Jan Warmerdam en Robin Zwart
moeten het voorlopig met de herinneringen
en foto’s doen. Die zijn gelukkig niet mis! Een
kleine maand geleden kwamen de leerlingen
terug van een tien weken durende stage in
Nieuw-Zeeland. Terwijl de voorjaarsgewassen
hier in Nederland diep onder de grond zaten,

werden daar – waar de seizoenen precies
omgekeerd zijn – volop tulpen gerooid. Dat
betekende flink aanpoten, maar daar weten de
heren (in de meeste gevallen zoons van bollenkwekers) alles van. En tussen de bedrijven
door was er voldoende ruimte om te genieten
van het land en de omgeving. “Een fantastische
ervaring”, vertellen de leerlingen enthousiast.

GESTRUCTUREERD
Een toonaangevend bedrijf als het gaat om
de tulpenteelt in Nieuw-Zeeland is Triflor.
Met plezier gingen Tjerry Borst, Sven Bijl en
Robin Zwart dan ook naar hun stageadres in
het plaatsje Edendale. “Wij kozen voor Triflor
met het idee een mooi gestructureerd bedrijf
aan te treffen”, vertelt Sven. “En dat bleek ook
in de praktijk. De hele bedrijfsvoering keurig op

Jan Warmerdan hield de pellijn bij Haakman bij

orde, goede machines en de rooiwerkzaamheden werden gedaan door loonbedrijf No Limit.
In de periode dat wij er waren, hebben we vaak
7 dagen en 90 uur per week gewerkt. Dat weet
je van tevoren als je in het hoogseizoen op een
bloembollenbedrijf gaat werken.” En daar is
volgens Tjerry goed mee te leven. Hij en zijn
klasgenoten werden goed verzorgd. “We sliepen in een huurhuis, 10 minuten rijden vanaf
Triflor. Eten deden we op het bedrijf, daar werd
voor ons gekookt.”
En goed eten is belangrijk voor wie hard werkt.
De eerste week begon relatief rustig met het
rooien en verwerken van plantgoed, maar de
tweede week kwam het seizoen echt op gang.
“Toen zijn we begonnen met pellen”, vertellen Sven en Tjerry. “Robin hield de pellijn in
de schuur bij en wij hebben zeven weken op
de kipper gezeten. Niet heel afwisselend geven
de mannen toe, maar wel mooi werk. Het leuke
van het landwerk is dat je veel ziet. Bollen rooien tussen de bergen, wie heeft het? Switchen
van taken in zo’n groot bedrijf is nu eenmaal
niet zo makkelijk. Alles draait als een geoliede machine.” Sven, Tjerry en Robin werkten
samen met 18 Nederlanders en twee keer 40
Nieuw-Zeelanders (oftewel kiwi’s): een dag- en
een nachtploeg. “Een ontzettend leuk team”,
merken de mannen op. “Dat is ook het meest
leerzame aan deze reis geweest: je spreekt
andere mensen, leert een andere cultuur kennen en ziet hele andere dingen.”
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V.l.n.r. Sven Bijl, Tjerry Borst, leraar Engel Hopman en Robin Zwart
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Een enorme belevenis voor de scholieren die –
in sommige gevallen – nog nooit met het vliegtuig gereisd hadden. En dan gelijk de meest
verre bestemming, ruim 35 uur onderweg.
“Op 24 december zijn we vertrokken, met uitzondering van Jan Groot en Robin Zwart die
eerst twee weken in Australië zijn geweest”,
vertelt Tjerry. “Bij aankomst hebben wij con-

rgen, wie heeft het’
tact gezocht met Triflor, maar het seizoen was
laat dus we konden eerst drie weken reizen.”
“Dat was lang zat”, zegt Sven, die graag aan het
werk is. De eerste twee dagen reisden de mannen van Triflor samen met de andere jongens,
daarna zijn ze rustig met een huurauto het zuidereiland rondgetrokken. “Het links rijden was
wel even wennen. Onderweg zijn we onder
andere wezen raften, bungeejumpen en kleiduiven schieten.”

‘Je leert niet alleen een ander
land, maar ook elkaar veel
beter kennen’
V.l.n.r. Patrick Smal, Robin Zwart en Jan Warmerdam
Uiteindelijk hebben Jan Groot, Patrick Smal
en Jan Warmerdam die dingen ook niet hoeven laten. “Wij liepen stage bij Haakman en
moesten eerder beginnen om te helpen met
kisten timmeren. Na twee dagen konden ook
wij nog rondreizen. Door het koude voorjaar kon er nog niet gerooid worden. Het seizoen was ruim 1,5 week later dan normaal.
We hebben onder andere een leliekwekerij bezocht. Een enorm bedrijf, erg interessant om te zien.” Voor de rest was het genieten van de omgeving. “Nieuw-Zeeland is
een prachtig mooi land”, vertelt Jan Warmerdam. “Heel uitgestrekt en veel kleine dorp-

jes waar snelwegen dwars doorheen lopen.
Afstanden zijn daar heel gewoon. Even
naar de supermarkt? Je bent zo een half uur
onderweg. En in het weekend naar Queenstown betekende voor ons ook drie uur in de
auto.”

BARCODES
Jan Warmerdam, Jan Groot en Patrick Smal liepen stage bij Haakman, eveneens gevestigd in
Edendale. “Een bewuste keuze”, zegt Jan Warmerdam. “Het is een wat kleiner bedrijf ten
opzichte van Triflor, wat meer verantwoording met zich meebrengt. Bovendien werken
er bij Haakman weinig Nederlanders en dus
ben je gedwongen Engels te praten.” Gedurende hun stage hield Jan Groot de plantgoedlijn
bij. “Patrick en ik waren verantwoordelijk voor
de pellijn. De eerste week deden we dat samen
om het computersysteem onder de knie te krijgen. Binnen het hele bedrijf wordt met barcodes gewerkt. Via een tablet op de heftruck geef
je aan waar je een kist met bollen wegzet. Zo
heeft Haakman altijd inzicht in wat, waar staat
en hoeveel, ook in Nederland. Na de eerste
week hebben Patrick en ik ons gesplitst in de
dag- en nachtdienst.” Wat volgens Jan opviel
was de lage werkinzet van de kiwi’s. “Je moest
de mensen echt aan het werk zetten, soms een
hele uitdaging.”
Toen het pellen bij Haakman klaar was, keerde Patrick huiswaarts, Jan Groot bleef om het
plantgoed af te maken en Jan Warmerdam trok
900 kilometer naar het noorden. “Ik heb nog

tien dagen op een akkerbouwbedrijf gewerkt.
Uien, aardappels en graan oogsten, een hele
nieuwe ervaring voor mij.” Op 4 maart stonden alle bollenjongens weer op Nederlandse bodem, en wel met een fantastische ervaring op zak. “Ik zou het zo weer doen”, klinkt
het enthousiast. “Je leert elkaar op deze manier
heel goed kennen.” Verder is toch de natuur
de mannen het meeste bijgebleven. “Blauwe
meren, besneeuwde bergtoppen; het is er echt
super mooi.” Een hele andere omgeving als die
van hun klasgenoten Meindert Roozendaal en
Gert Aardenburg. Zij kozen respectievelijk voor
een stage in Kenia en Tanzania. “Vorig jaar zijn
we al voor een korte stage in Kenia geweest en
dat beviel goed. De hele Afrikaanse mentaliteit
trekt ons enorm. Daarnaast krijg je met een stage in Afrika de ruimte om mee te denken over
de bedrijfsvoering. Dat is erg leerzaam.”

Open dag
De Clusius-leerlingen zien de buitenlandstage als een grote meerwaarde
voor hun opleiding. Heb jij groene vingers en wil jij ook zo’n geweldige ervaring opdoen? Laat je informeren over
de opleiding Plantenteelt tijdens de
open avond van het Clusius College in
Hoorn op vrijdag 19 april aanstaande van 18.30 tot 21.00 uur.
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