KENNIS

Wat is nodig om te doen wat
je doet? Geld, mensen, maar
vooral kennis. Welke kennis
is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je er van met
anderen? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze
zesde aflevering Willo Swart,
keurmeester bij de Bloembollenkeuringsdienst.
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V

oorafgaand aan ons gesprek heeft Willo Swart net een cursus achter de rug:
coaching. Bedoeld om de kennis die
hij heeft over te dragen aan collega’s. Zeventien
jaar geleden was hij zelf degene die de kennis
overgedragen kreeg voor het werk dat hij doet.
Hij is keurmeester van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) en heeft als rayon de omgeving van Julianadorp en Breezand. Twee gebieden met een breed sortiment bolgewassen en
een minstens zo kleurrijk palet aan ziekten en
afwijkingen. Zeker omdat hij niet alleen te velde keurt, maar ook bij de export partijen beoordeelt op de gestelde kwaliteitseisen.

VOORAL TULPEN
Volledig vreemd waren de bloembollen hem
niet. Opgroeiend in Schagen en familie in de
bloembollen betekende al gauw in de zomer
meewerken met de oogst. Na de Mavo was de
keuze tussen techniek en bloembollen gauw
gemaakt. De RMTuS in Hoorn werd het. “Ik
kwam in een klas met een heel aantal jongens die echt een passie voor tulpen hadden.
Ze zaten volop in het nieuwe sortiment, en ik
vond dat prachtig. Ik ging al snel elke zaterdag naar Van den Hoek’s Broeiproevenbedrijf.
Daar deed ik mee met de tulpenkeuring, en
kon ik heel veel leren. En met mijn oom Ger
Dekker, destijds commissionair bij CNB, ging
ik ook nogal eens mee op stap. Zo kwam ik bij
mijnheer Oosterbaan terecht, die toen volop in
de nieuwe tulpen zat. Bij hem zag ik bijvoorbeeld ‘Synaeda King’. Een prachtige tulp.” Na de
RMTuS volgde een tijdelijk verblijf in Portugal,
waar hij een advertentie onder ogen kreeg van
de BKD, die op zoek was naar jongeren die een
opleidingstraject wilden gaan volgen binnen
de dienst. Eigenlijk was ik al toegelaten tot de
HAS in Den Bosch, maar ik solliciteerde toch.
Ik werd aangenomen en leerde de BKD in al
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WILLO SWART:

‘Ik leer nog steeds’
zijn facetten kennen: laboratoriumwerk, maar
ook elke week met een andere keurmeester op
stap. Mijn interesse in de tulp en het nieuwe
sortiment hielpen zeker in die beginperiode,
waarin ik op heel veel bedrijven kwam.”

WAT WIJKT AF?
Nieuwe tulpen zijn mooi, maar mankeren
meestal niets. Als keurmeester is het juist zaak
om te zien of er iets aan een partij mankeert.
“Vooral dat eerste jaar bij de BKD heb ik veel
geleerd. Handboeken op dat terrein zijn er bijna niet. Het gaat toch om het zelf zien. En waar
het altijd weer om gaat bij welke tulp of welk
ander bolgewas dan ook: zie ik iets dat afwijkt
in de partij? Pas de volgende vraag is: wat het
kan zijn? In feite doe ik niets anders dan wat
een huisarts doet: afstrepen wat het allemaal
niet is, tot ik een of enkele mogelijkheden overhoud. Zijn het meer mogelijkheden, dan hebben we altijd nog een diagnostieklab waar we
als keurmeesters terechtkunnen. Zodra ik iets
een aantal keren heb gezien zit het wel in het
hoofd.”

VEEL RUIMTE
Binnen zijn werk heeft hij veel ruimte gekregen om zijn kennis te ontwikkelen. Zo werd
hij gevraagd bij een werkgroep die zich bezighield met een werkknollenproject voor Zantedeschia. “Toen was dat echt nog een gewas in

opkomst, waar veel mis kon gaan. Bosjesplanten, olifantsoren, het was er allemaal. Mede
door dit project lukte het om de kwaliteit van
het uitgangsmateriaal sterk te verbeteren. Echt
een project waar ik weer veel kennis bij heb
opgedaan.”
Ook werd hem gevraagd om na te gaan hoe
een handheld computer voor de monsterkeuring moet worden geprogrammeerd zodat de
keurmeesters daarmee uniform en praktisch
hun keuringsresultaten kunnen invoeren. En
voor de tulpenkassen is hij intermediair tussen
kasbeheerders van de BKD geweest. “Ook hier
kwam mijn sortimentskennis vaak van pas.”
Vooral de tulpenkennis mag hij ook buiten de
BKD inzetten. Bijvoorbeeld in de Tulpencommissie van de KAVB en de beoordelingscommissie van de Raad voor Plantenrassen.

WEER DELEN
Na het verzamelen van kennis is het nu weer
tijd om kennis te gaan delen. De cursus coaching die hij net achter de rug heeft was daar
voor bestemd. “Keurmeesters die al in dienst
zijn of net komen ga ik begeleiden. De afgelopen jaren heb ik daar al de nodige ervaring
mee opgedaan, omdat we in ons rayon elk jaar
met een aantal tijdelijke keurmeesters werken. Komend voorjaar ga ik op pad om kennis over te dragen. Niet dat ik alles weet. Ook
ik leer nog steeds.”

