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Goed om te kennen
• Ramona (leiding pluk en logistiek)

• Sietse (leiding pluk en logistiek_

• Erik (Coördinerend en materieel)

• Marco (Overall coördinatie)

• Anita (algehele leiding)

• Dirk Antoon (ondersteuning leiding)



Goed om te kennen

Dirk-Antoon Samyn

(professionele ondersteuning) 

Anita Overgaauw

(algehele leiding)



Goed om te kennen

Sietse (leiding pluk en logistiek)
Ramona (leiding pluk en logistiek)

Eric (Coördinatie en materieel)
Marco (Overall coördinatie)



Een dag oogsten

• Start om 7.45 u (7.30 uur voor instructie)

• Koffie rond 9.30 en 9.45 uur(twee ploegen)

• Lunch om 12.00 en 12,30 uur (half uur)

• Koffie rond 14.30 en 14.45 uur

• 16.30 uur stoppen met plukken

De start en de lunch houden we zo goed als mogelijk 

aan. Koffiepauzes en de stoptijd kan variëren.



Veiligheid!

• Herkenbaarheid door middel van hesjes
o Iedereen oranje

o Aanspreekpunten geel

o BHV en veiligheid blauw 

• Belangrijkste risico’s
o De tractoren

o De scherpe schaartjes

o Wespensteken

• Corona
o Respecteer 1,5 meter

o Blijf thuis bij gerelateerde klachten

o Was tijdig handen 

o Mondkapjes bij persen oogst in de grote tent

Let op elkaar en durf elkaar aan te spreken!



Wat en waar

Ingang tot het domein

Parkeren auto’s enkel 

slootzijde

Fietsenstalling

Schooltje; verzamelen en 

pauzeren (toilet)

Cuverie, sorteren en persen



Plukken, niet moeilijk, maar wel opletten

• 2 personen, 1 rij

• Selectie in het veld scheelt later

• Af en toe terug kijken

• Knippen in het steeltje en niet in de tak

• Wat is gereed en wat nog niet

• Hoe vol moet de kist (tot handvat bak)

• Niet gooien met het fruit!!

• Let op je vingers!



Selecteren

Intakte en zuivere trossen 

zijn belangrijk vanwege 

opslag.



Knippen in het steeltje 
van de tros



Knippen in het steeltje
van de tros



Knippen in het steeltje



Waar zijn we gebleven?

Rij

Soort

Vak

Paal



De kisten



5.000 – 7.000 kg per dag



De verwerking, sorteren en de 

pers vullen


