
Interview met  
PITsoftgebruikers

PITsoft is nu reeds een aantal jaar op de markt. Tijd om even bij de gebrui-

kers te polsen hoe zij het gebruik van dit teeltregistratie- en adviespro-

gramma ervaren. We laten twee pitfruittelers en een leerkracht tuinbouw 

aan het woord.

Pitfruit

De eerste PITsoftgebruiker die we inter-
viewen is Jozef Vanderwaeren, pitfruit-
teler in het Hageland.

Hoe lang gebruikt u PITsoft ?
Ik werk reeds meer dan 2 jaar met het 
programma en was één van de aller-
eerste gebruikers.

Hoe bent u met PITsoft in 
contact gekomen ?

Tijdens een fruitbeurs in Haspengouw 
werd het programma voorgesteld, ik heb 
mij toen dadelijk kandidaat gesteld.

Wat zijn de voordelen van het 
programma t.o.v. het manueel 
noteren ?

Het terugvinden van specifieke gege-
vens is makkelijker, het programma is 
tevens een overzichtelijke manier om 
informatie te bewaren.

Hoe vaak gebruikt u het 
programma ?

‘s Avond geef ik de activiteiten van de 
afgelopen dag in : zo registreer ik alle 
handelingen en de hierbij horende 
arbeidsuren.

Waarom hebt u voor PITsoft 
gekozen, had u andere 
programma’s overwogen ?

Ik werk tevens met een ander pro-
gramma, maar dat is eerder boekhoud-
kundig gericht terwijl PITsoft vooral 
gebruikt wordt voor het registreren 
van handelingen en bespuitingen in 
de boomgaard.

Vindt u het programma 
ingewikkeld of is het makkelijk 
te gebruiken ?

Het programma is makkelijk om mee te 
werken en was snel aangeleerd. Wan-

neer de gegevens dagelijks bijgehouden 
en ingegeven worden, is ook dit iets wat 
weinig tijd in beslag neemt.

Is het programma uitgebreid 
genoeg ?

Het programma is zeker voldoende uit-
gebreid. Alle activiteiten kunnen zon-
der problemen ingegeven worden. Er 
zit ook veel achtergrondinformatie in 
het programma.
Het programma is wel niet gecombi-
neerd met een boekhoudkundig pro-
gramma.

Bent u tevreden over het 
programma / de ondersteuning ?

Ik ben tevreden over het programma 
en vooral over de service en ondersteu-
ning. Als er problemen waren, was dit 
steeds snel opgelost. Goede en snelle 
service !

Gebruikt u de expertinformatie 
die in het programma zit ? Zo ja, 
welke vooral ?

De informatie die in het programma 
zit, gebruik ik minder vaak. Soms ga ik 
iets opzoeken over sproeistoffen maar ik 
gebruik PITsoft vooral om handelingen 
te registreren.

Gebruikt u de sproeiberekening 
vooraleer een bespuiting uit te 
voeren ?

Vooraleer ik een bespuiting uitvoer, 
gebruik ik de sproeiberekening om zo 
een goed idee te hebben van het beno-
digde watervolume en sproeistoffen.

PITsoft : eenvoudig in gebruik.
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Ook de boekhoudkundige zaken waren 
veel te omslachtig om in te geven. Dit 
kan echter niet geregistreerd worden 
met PITsoft.

Hoe frequent gebruikt u PITsoft ?
In het seizoen wordt het programma 
wekelijks of 2-wekelijks ingevuld. Eerst 
wordt alles op papier geschreven. Daarna, 
als er tijd is, wordt alles in de computer 
ingegeven. PITsoft wordt vooral gebruikt 
voor de registratie van de bespuitingen, 
de vangsten en fenologische stadia.

Vindt u het programma 
ingewikkeld of is het makkelijk 
te bedienen  ? 

Ik vind PITsoft eenvoudig en logisch 
uitgewerkt.

Bent u tevreden over het 
programma / de ondersteuning  ?

Ik ben zeer tevreden over de begelei-
ding van Jef Helsen. Jef heeft mij ook op 
een aantal mogelijkheden van PITsoft 
gewezen waar ik niet van wist. 

Gebruikt u de informatie die in 
het programma zit  ?

Ja, vooral de informatie over insecten 
en plagen. Ook de rasseninfo is heel 
handig.

Ook laten we even Guido Crabbé aan 
het woord, hij is leerkracht in Tuinbouw-
school ‘De Wijnpers’ te Leuven.

Hoe integreert u het programma 
PITsoft in uw lessenpakket ?

Het gebruik van het programma is 
eigenlijk tweevoudig. Ten eerste willen 
we de leerlingen vertrouwd maken met 

Is de informatie voldoende up-
to-date ?

De informatie is steeds up-to-date. Ver-
schillende keren in het seizoen worden 
er updates doorgestuurd. Zo blijf ik op 
de hoogte van wijzigingen van erkende 
producten enz.

Zijn de rapporten overzichtelijk ?
De rapporten zijn zeer overzichtelijk. Ik 
heb ook de indruk dat de controleor-
ganisaties liever deze uitprints nakij-
ken omdat ze uniform en makkelijk te 
controleren zijn.

Gert Peeters, pitfruitteler met een eigen 
sorteerbedrijf, is ook een PITsoftgebrui-
ker van het eerste uur. Ook aan hem 
werden enkele vragen gesteld.

Hoe lang gebruikt u PITsoft ?
2,5 jaar

Hoe bent u met PITsoft in 
contact gekomen ?

Ik had ergens gelezen over het pro-
gramma en heb vervolgens wat infor-
matie gevraagd aan mijn bedrijfsvoor-
lichter Mieke Haesen.

Wat zijn de voordelen  
van het programma  
t.o.v. het manueel noteren ?

Het programma is veel overzichtelijker 
en op termijn handiger om dingen op 
te zoeken.

Waarom hebt u voor PITsoft 
gekozen, had u van andere 
programma’s gehoord ?

Ik werkte vroeger met een ander pro-
gramma, maar vond dit te omslachtig. 

Wenst u meer informatie  
over PITsoft ?
www.pitsoft.be
info@pitsoft.be
Tel.: 011/69.70.80
Op 23 en 25 februari worden er twee 
demo-avonden georganiseerd. Meer 
informatie vindt u op pagina 12 van 
dit nummer.

SNEL BESLISSEN  !  

Tot 1 augustus 2009 kan u nog voor-
delig inschrijven voor PITsoft en 
geniet u een korting van € 50  !
Kostprijs vanaf 1 augustus  :  
aankoop € 350 (excl. BTW), éénma-
lige kost jaarlijkse update en support  : 
€ 105,75 (excl. BTW), vanaf jaar 2
 n

informatica in het bedrijf, anderzijds 
willen we de leerlingen aan de hand 
van het programma duidelijk maken dat 
men met verschillende factoren reke-
ning moet houden, wil men een bedrijf 
goed kunnen runnen.

Hoe brengt u het programma 
over aan uw leerlingen ?

De leerlingen moeten zelf met het pro-
gramma werken. Tijdens de opdrachten 
wordt een concrete situatie voorgelegd 
die ook tijdens de echte bedrijfvoering 
kan voorkomen.

Welke informatie of modules 
gebruikt u het meest in PITsoft ?

In het programma wordt voornamelijk de 
rasseninfo en plaaginfo gebruikt tijdens 
opzoekwerk. Vervolgens wordt de regis-
tratie aangeleerd aan de leerlingen.



Pitfruit

Hét teeltregistratie  
en adviesprogramma  
voor elke pitfruitteler !

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur !
Tijd om alles terug in gereedheid te brengen voor een goede start. En wij wil-
len u hier graag bij helpen.
Om uw teeltregistratie makkelijker te laten verlopen willen wij u graag het 
teeltregistratie- en adviesprogramma PITsoft voorstellen. Tijdens een 
demo-avond worden u op een overzichtelijke manier de mogelijkheden van 
PITsoft uitgelegd.
Deze demonstraties worden georganiseerd op 2 locaties : 

Datum Aanvangstijdstip Locatie

maandag 23 februari 19 uur Tuinbouwschool Sint-Isidorus,  
Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas (in de refter)

woensdag 25 februari 19 uur Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw,  
Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden (zaal Guvelingen)

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen  
- via onderstaand strookje  
- via fax (011/69.71.10),  
- e-mail (info@pitsoft.be)  
- telefonisch (011/69.70.80).

Inschrijvingsstrook 

Naam :  ………………………………........................................................................................………………….....………………………

Email :  ……………………………….....................................................................................………………………………………………

Tel./GSM : ……………………………….......................................................................................………………………………………………

Ik zal aanwezig zijn in n Sint-Niklaas

	 n Sint-Truiden

	 n  ik kan niet aanwezig zijn  
maar wens meer informatie over PITsoft

Tessa De Baets
pcfruit - Diensten aan Telers

Fruitteeltnieuws 03  -  20 februari 2009 • 21


