| Werkgever: Akkerbouwer van de Velde |
| Naam: Alain Totté |
| Functie: stagiair |
| Datum: 28 november 2012 |

Alain Totté (17) is eerstejaars student aan Edudelta College
in Goes waar hij de opleiding Good Food, Akkerbouw/
tuinbouw, niveau 4 volgt. Hij loopt stage bij Jan Willem
van de Velde, akkerbouwer in Dreischor. De opleiding
gecombineerd met de praktijk, bevalt hem goed.
Ploeg afstellen
8.30 uur - Alain is deze dag om 8.00 uur
begonnen. Tijdens de oogst startte hij wel
eerder maar dat is vandaag niet nodig.
Samen met Jan, de vader van Jan Willem, is
hij naar een perceel groenbemester gereden
wat omgeploegd moet worden. Jan legt hem
uit hoe hij een ploeg moet afstellen en het
perceel op moet zetten. Alain heeft gelukkig
al wat ervaring en pakt het daardoor snel op.
„Hij moet er enkel nog op letten dat hij met
het inzetten niet te grote gaten maakt”, zegt
Jan. „Hoe vlakker het perceel in het najaar
geploegd wordt, des te makkelijker werkt het
in het voorjaar. Recht rijden lukt al aardig.”

Stageformulier doornemen
10.30uur - Alain is terug op het erf. Na de
kofﬁe nemen Jan Willem en Alain samen een
stageformulier door. Van de Velde heeft al
ruim tien jaar stagiairs op het erf. „Ik vind
het geweldig om jongens op te leiden. Ze
mogen hier zo goed als alle werkzaamheden
uitvoeren. Enkel spuiten en rooien blijf ik zelf
doen. Jongens die goed gemotiveerd zijn,
kunnen alle kansen krijgen.”
Van de Velde heeft met gewassen als
pootaardappelen, consumptieaardappelen,
uien, knolselderij en suikerbieten jaarrond
werk voor de stagiairs. „Ik kan de jongens
goed gebruiken maar ik laat ze nooit
continue dezelfde werkzaamheden doen. Ik
wil ze wel iets meegeven. We hebben een
bedrijf met veel eigen mechanisatie en dus
kan ik stagiairs ook veel laten zien en veel
leren. Daarbij leer ik er zelf ook van. Ik leer
om dingen uit handen te geven. Dan gebeurt
het wel eens anders dan ik zelf zou doen
maar ik kan nu eenmaal niet alles zelf dus
dat moet ik dan maar accepteren.”
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hele goede opgeleide en gemotiveerde
jongens zijn, die meer moeten kunnen dan
enkel trekkerwerk. Zij moeten ook een
stukje bedrijfsvoering kunnen overnemen.
Daarom leer ik ze ook omgaan met de
bewaarcomputer.”

Alles registreren
11.15 uur - Alain en Jan Willem staan bij het
tarwezaaizaad. Vorige week hebben ze samen
de zaaimachine afgesteld. Van de Velde heeft
een dag eerder tarwe gezaaid. Hij bekijkt
samen met Alain de gegevens die hij genoteerd
heeft. „Wat ik de jongens altijd bijbreng, is
alles registreren en altijd hygiënisch werken.
Met pootgoed bijvoorbeeld is het belangrijk
om de werkvloer schoon te houden, de kisten,
de sorteerband enzovoorts.” Alain wordt dan
ook geadviseerd om een boekje aan te schaffen
en daarin zijn uitgevoerde de werkzaamheden
te noteren.

Groenbemester lostrekken
13.00 uur - Alain gaat met de cultivator en
daarachter een rol naar een perceel in de
buurt om de ingezaaide groenbemester los te
trekken. Daarna wordt het perceel geploegd.
Hij heeft het prima naar zijn zin op zijn
stageadres. „Ik mag hier veel doen en ik krijg
overal een kans voor. Ik vind de combinatie
drie dagen naar school en twee dagen stage
prima. Wat we in theorie leren, breng je direct
in de praktijk. Zo hebben we het twee weken
geleden op school gehad over het werken met
en het afstellen van een zaaimachine. Als je
dat dan op je stageadres meteen in de praktijk
kunt brengen, leer je het veel sneller. Je ziet
wat je doet. De praktijk is veel duidelijker. Deze
kennis kan ik goed gebruiken.”

Uitleg bewaarcomputer

Trekker aftanken

11.00 uur - De bewaarcomputer is een
belangrijk apparaat op het bedrijf. Alain
krijgt geregeld uitleg over de werking
ervan. Jan Willem vindt het belangrijk
dat de stagiairs ook leren werken met de
bewaarcomputer. „Het aantal landbouwers
neemt sterk af. Met minder ondernemers
zal er meer oppervlakte beboerd moeten
worden. Daarin zie ik ruimte voor
agrarische medewerkers die op deze
manier bedrijfsleiders worden. Dat moeten

16.00 uur - Alain brengt de trekker en de
kar in gereedheid voor de andere dag, zijn
tweede stagedag deze week. Dan zullen ze
suikerbieten gaan rooien. Samen met de vader
van Jan Willem zal hij de gerooide bieten naar
huis rijden waar ze achter op het erf gelost
worden. De trekker wordt afgetankt en Alain
checkt het oliepeil nog. Jan Willem adviseert
hem – met het oog op de veiligheid – om de
ramen nog even schoon te spuiten zodat hij
morgen goed zicht heeft. 
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