
'Dit houdt mij bezig' 

In deze rubriek vertellen enkele 

telers waar zij op dit moment 
mee bezig zijn. Deze week is Jan 

van Sijll uit Ingen aan het 

woord. 

Jan van Sijll is de laatste tijd 

druk bezig geweest om de au

tomatisering op zijn bedrijf te 

verbeteren. Voor het sorteren 
van fruit werkt hij sinds kort met 

het softwareprogramma Pro

sort. Van Sijll: "Alle maten en 

verpakkingen die we sorteren, 

voer ik in de computer in als we 

met een partij beginnen. Zodra 

een pallet vol is, krijgt deze een 

sticker met barcode. Die barco

destickers kunnen bij de sorteer

machine worden uitgeprint. 

Tegelijk met het uitprinten van 

zo'n barcode komt de betreffen

de pallet in de voorraadlijst van 

de computer te staan. Zo weet ik 

op elk moment van de dag wat 

mijn voorraad is per maat en per 

verpakking. Dat is erg handig om 

de afnemers te informeren." Als 

een vrachtwagen eerder komt 

laden dan afgesproken, kan Van 

Sijll met een paar klikken op de 

computer zien wat er al gereed 

staat. 

De bediening van het systeem is 

eenvoudig. Bij de sorteermachi

ne werkt alles via een touchs-

Optimistisch de crisis in? 

In het algemeen heeft de boeren

bevolking voordelen in de cris is

tijd ten opzichte van de burgers. 

Waarom? Het geestelijk weer

standsvermogen is groter. De 

meeste ondernemers in de land

bouw weten wat arm zijn is. Zij 

hebben net als de Rabobank (niet 

toevallig de sterkste bank en van 

oorsprong een landbouwbank) 

geen overmatig aangeleerde privé-uitgaven of graaicultuur. 

De financiering in de landbouw is meestal gedegen, in grond 

of ander onroerend goed. En de meeste ondernemers hebben 

geen langjarige, verplichte premiematige pensioenvoorzie

ning opgebouwd, derhalve is er wat dat betreft niets gegraaid 

of verdampt. 

Een andere reden is dat het eigen vermogen doorgaans in het 

eigen bedrijf zit en niet in crêpepapier op de beurs. Eventuele 

inflatie wordt door de eigen onderneming redelijk opgevan

gen en de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar 

zal denk ik onopgemerkt blijven, omdat de meeste boeren 

toch wel blijven werken. Je mist dan natuurlijk wel twee jaar 

AOW. Dat moet je dan maar afdoen met de term 'vast inko

men is vaste armoede'. 

Is er in de landbouw dan niets loos in deze barre tijd? Jazeker, 

want als de pastoors niet meer vragen en de boeren niet meer 

klagen, is het einde der dagen. Het valt op dat in deze econo

mische crisis 'het grootwinkelbedrijf' uitstekende resultaten 

laat zien. Het woord 'prijzenslag' gaat alweer rond. Er wordt 

zelfs in NOVA en Pauwen Witteman verteld: "Och, je moet 

toch blijven eten, dus dat is geen wonder." Dat dit wel eens 

over de rug van de boer of tuinder gebeurt, is voor ons een 

weet. Maar dat heeft nou net weer niets met deze crisis te 

maken. 

Nog optimistisch? 

Ton van Steen, 


fruitteler in Kraggenburg 


creen, een beeldscherm met in

gebouwde tiptoetsen. Van Sijll: 

"Het is slechts een kwestie van 

de juiste maat en de juiste ver

pakking aanwijzen. Vervolgens 

verschijnt een foto van de ver

pakking op het beeldscherm. Dat 

is handig, want als je bijvoor

beeld de verpakking EPS-middel 

kiest, verschijnt een foto en heb 

je meteen een controle of dit 

klopt met de verpakking waarin 

het gesorteerde product zit." 

'In ons schoolfruit
project zijn we zo 
flexibel dat ouders 
hun kinderen elke 

week kunnen in- of 
uitschrijven' 

::. 

Twee vaste medewerkers en Van 

Sijll zelf hebben een instructieles 

van de leverancier gekregen. 

"Wij drieën weten hoe het 

werkt. De rest van het personeel 

bemoeit zich er niet mee. Het is 

belangrijk dat met het systeem 

zorgvuldig gewerkt wordt, voor

al ook bij het uitprinten van de 

stickers. Als per ongeluk een ver

keerde sticker geprint wordt, 

moet die wel handmatig weer 

Jan van Sijll: Bij de sorteermachine werkt alles via een touchscreen. 

Foto: NFO 

uit het systeem afgevoerd wor

den. Zou dat niet worden ge

daan, dan staat in de voorraad

lijst immers een pallet te veel 

genoteerd. " 

Bij het laden van een vrachtwa

gen wordt elke pallet gescand 

met een barcodescanner. Dit is 

een relatief klein handapparaat. 

Een soort laser scant de barcode 

waarop de voorraad weer wordt 

aangepast. Het programma stelt 

aan de hand van de gescande 

barcodes een laad bon op die ge

print kan worden. Het program

ma bevat eveneens een facture

ringsmodule, waardoor Van Sijll 

de hele administratie met één 

programma kan uitvoeren. Het 

systeem kan ook worden ge

bruikt voor ongesorteerd pro

duct, voor traceerbaarheid bij

voorbeeld, legt Van Sijll uit. 

Behalve met de automatisering 

voor zijn sorteerwerkzaamhe

den, is Van Sijll ook bezig om de 

administratie van zijn school

fruitproject beter te automatise

ren. "We zijn in het schooIfruit

project zo flexibel dat ouders 

hun kinderen elke week kunnen 

inschrijven of uitschrijven. Die 

mutaties moeten wel goed wor

den bijgehouden en verwerkt 

worden in de facturatie." 

Caroline van Assche 
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