
Editie 2, 2016

Bij deze de tweede nieuwsbrief van Claas Holland!

De winter van 2016 is in aantocht. Vorig jaar juli is de eerste nieuwsbrief van Claas Holland uitgekomen en 
daar zijn goede reacties op gekomen. Het plan was om voor eind 2015 nog een nieuwsbrief te maken en te 
versturen, helaas ging dat niet door vanwege privéomstandigheden.

1 Jaar Claasholland.nl online.

Claasholland.nl was op 11 juli 2016 al weer 1 jaar online, dat is een goede zet geweest, de weergaven liegen 
er niet om: van 11 Juli tot 31 december 2015 waren er net over de 39.000 weergaven, en ruim 22.000 mensen
bezochten de site. 
Voor 2016 had ik nog geen echte plannen getrokken, mede doordat mijn vader in december 2015 erg ziek 
werd, waardoor ik een deel zijn taken overnam op de boerderij met de verzorging van de kalveren. Op dat 
moment kom je er pas echt achter hoeveel tijd in een website gaat zitten. Gelukkig gaat het weer goed met 
mijn vader, alleen zijn lever zal nooit meer het zelfde zijn als voorheen. 
In het eerste halfjaar van 2016 liepen het aantal bezoekers en weergaven ondanks alles toch verder op.
De teller staat op ruim 53.000 weergaven en ruim 20.000 bezoekers, ik ga hier ook geen eisen aan stellen. 
Maar de droom is toch wel om eind dit jaar over de 70.000 weergaven te komen, in het totaal vanaf het begin 
heeft de site al meer dan 100.000 weergaven gehad!
Naast de vele weergaven op de site, zijn er ook een aantal berichten die het onverwachts erg goed doen. 
Verderop in de nieuwsbrief nog een aantal mooie een leuke berichten die wellicht al bekend zijn.
Komend jaar is Claas Holland 5 jaar actief met diverse berichten over Claas, en de website heeft maandelijks 
circa 6500 weergaven.

Claas Holland wenst u veel leesplezier met deze tweede nieuwsbrief.

Verder in deze nieuwsbrief:
 Best bekeken berichten van 2016.
 Claas Holland in de media (TV Dalfsen en RTV Oost).
 Nieuws van Claas in het kort.
 Nieuw watermerk.
 Toekomstplannen 2017.
 Berichten op voorraad.  



Best bekeken berichten van Claas Holland.

Dit zijn de best bekeken berichten, een top 5 die de meeste weergaven heeft staat boven aan. De nieuwe top 
15 word begin 2016 bekend gemaakt op de website.

Nummer 1: De Claas Arion 550 die verlengd is voor een bemester.

Deze Claas Arion 550 is zo aangepast dat hij altijd  
weer als een gewone trekker ingezet kan worden. Het
bijzondere is dat er 2 van deze Claas Arions zijn 
omgebouwd. 
Het bericht heeft in totaal 2,610 weergaven, en 
zelfs in de maand juli wordt het bericht nog gelezen.

Heeft u het bericht niet gelezen? klik op de volgende link om het alsnog te lezen.

https://claasholland.wordpress.com/2016/02/20/sleepslangbemesten-met-de-claas-arion-550-cmatic-extras/

Met speciale dank aan LMB de Koster uit Kapelle, zonder deze Claas Dealer zou het geen succesvol bericht 
zijn geweest. om de informatie en fotos te verstrekken over deze 2 Claas Arions. Ook Trekkertrekker heeft aan
dit bericht meegewerkt, hij maakte ondanks de regen toch mooie foto's.

Nummer 2: de Claas Axos op grote banden.

Dit was een project van de bedrijven Bos Mechanisatie 
(Claas Dealer) en B&O banden service. 
Met dit project willen de bedrijven laten zien hoe groot 
het draagvermogen is van banden die de laatste jaren 
worden geproduceerd.
Het bericht staat sinds 7 augustus 2016 online, en is 
ruim 1800 keer bekeken.

  
                      
                        https://claasholland.wordpress.com/2016/08/07/claas-axos-320-op-grote-banden/

                
                  Dit bericht heb ik te danken aan de medewerker van Kamps De Wild regio Noord-Nederland en Bos 

       mechanisatie.

https://claasholland.wordpress.com/2016/02/20/sleepslangbemesten-met-de-claas-arion-550-cmatic-extras/
https://claasholland.wordpress.com/2016/08/07/claas-axos-320-op-grote-banden/


Nummer 3: Deense Claas met draaibare stoel.

Het gaat om de Claas Axion 810 met een draaibare 
stoel, en de bediening gaat via joysticks. Een heel 
bijzonder project van de Deense Claas dealer Vindmask.
Dit project kwam ik tegen op Instagram, en contact 
gezocht met de persoon die de foto heeft gemaakt. 
Vervolgens kon ik er een mooi bericht van maken.
Het bericht is ruim 1500 keer gelezen sinds het 14 
febuari online kwam.

Voor de mensen die dit bericht hebben gemist, klik op de link:

 https://claasholland.wordpress.com/2016/02/14/claas-axion-810-aangepast-in-denemarken-with-english-story/

Nummer 4: Stropersen in Frankrijk

Dit gaat over het stropersen in Frankrijk, 
uitgevoerd door Jan Bakker uit Oldebroek 
(NL). 
Dit bedrijf is de afgelopen zomer met een 
Claas Axion 850 Cmatic en een Claas 
Quadrant 5200 Rc pers naar frankrijk 
geweest. Deze machines zijn nieuw 
aangeschaft dit jaar. 
Het bericht is sinds 8 augustus ruim 1100 
keer gelezen.

Voor de mensen die niet meer weten welk bericht het is, kan je het opnieuw lezen via de link:
 
https://claasholland.wordpress.com/2016/08/08/stropersen-met-een-nederlands-bedrijf-in-frankrijk/

https://claasholland.wordpress.com/2016/08/08/stropersen-met-een-nederlands-bedrijf-in-frankrijk/
https://claasholland.wordpress.com/2016/02/14/claas-axion-810-aangepast-in-denemarken-with-english-story/


Nummer 5: Harvesttime in de USA.

De nieuwe Claas Jaguar 900 serie, 
type 498 is nog niet heel lang 
bekend. 
Deze Claas Jaguar 980 type 498 
was een prototype/ testmodel. Deze 
foto’s had ik al een poos op mijn pc 
staan, voordat ze online mochten. 
Wat opvalt  aan dit model, het 
Europamodel, is dat het Noord 
America model een dubbele uitlaat 
heeft. Dit heeft te maken met de 
emissie eisen en de ad-bleu. Over 
deze verschillen hoop ik in 2017 
meer te kunnen schrijven op de site. 
Het bericht kwam op 16 oktober 
online en is in korte tijd ruim 800 
keer gelezen, en het bericht wordt 
nog steeds gelezen.

Voor wie het bericht niet heeft gelezen en toch nog graag wil bekijken kan dat via de volgende link:

https://claasholland.wordpress.com/2016/10/16/harvesttime-in-usa-met-de-nieuwe-claas-jaguar-980/ 

Claas Holland in de media.

Wellicht heeft u het gezien, of gehoord dat Claas Holland in de media is geweest.
Het begon bij TV Dalfsen, er is een 5delige reportage gemaakt over mijn hobby Claasholland. In de reportage 
wordt veel besproken, van het ontstaan van Claas tot aan nu wat te verkrijgen is.
Na TV Dalfsen is in juni RTV Oost bij mij op bezoek geweest voor een reportage. Hiervoor heb ik een Claas 
Axion 810 tractor van de Claas Dealer Bruggeman kunnen gebruiken, waar ik nog steeds dankbaar voor ben. 
Dit is op 10 Juli uitgezonden bij het programma Overijssel Vandaag. RTV Oost is mij op het spoor gekomen 
door de 5 afleveringen van TV Dalfsen. RTV Oost heeft een mooi item van 3 minuten gemaakt. 
Naast dat ik op TV ben geweest heb ik ook in de regionale krant gestaan, de krant voor het Vechtdal.
Ik ben er zeer trots op,dat dit bereikt is met de site, dit had ik nooit verwacht.

    

De Claas Axion 810 Cmatic van Bruggeman 
met links Bert Eeftink (RTV Oost) en rechts Ik 
(Jaco) Claas Holland.

https://claasholland.wordpress.com/2016/10/16/harvesttime-in-usa-met-de-nieuwe-claas-jaguar-980/


Claas Nieuws in het kort.

Claas heeft dit jaar redelijk veel innovaties en ontwikkelingen bekend 
gemaakt.
Ik kon lang niet alles posten en loop daar ook iets mee achter, de 
meest interessante machines zijn uiteraard wel geplaatst op de site. 
In augustus heb ik er een categorie aan toe gevoegd  en een tag dat 
het makkelijker vindbaar is.  

Claas nieuws op een rijtje.

In januari maakte Claas bekend dat zij officieel producent zijn voor Rusland op het gebied van de 
maaidorsers. Claas kan nu beter de machines afzetten op de Russische markt dan de andere merken uit  
Europa. In oktober 2015 is een nieuwe fabriekshal geopend die 45.000 m2  groot is, en waar circa 2500 
machines per jaar gebouwd kunnen worden. Deze fabriekshal is 9 keer groter dan de oude fabriekshal die 
Claas in 2005 bouwde in het Russische Krasnodar.

Claas Shredlage en Claas Arion.
Ook werd bekend gemaakt dat Claas het gehele Shredlage systeem heeft overgekocht. In november 2015 
zijn de licenties verworven om deze korrelkneuzers te produceren en voor het eerste oogstjaar 2016 zijn circa 
30 van deze korrelkneuzers verkocht in Nederland. 
Verder komt Claas voor de Arion 400 tractor met een Hexashift versnellingsbak, deze zijn bekend van zijn 
grotere broers de Arion 500 en 600.

Derde Claas Jaguar serie. 
In oktober kwam Claas met een nieuwe serie van de Jaguar hakselaar, Claas biedt nu 3 modellen aan van de 
Jaguar serie. De serie bestaat uit Claas Jaguar 800 (type 496 )Claas Jaguar (typ 497) en de nieuwste jaguar 
(type 498).
Voor Europa en Noord America zijn er kleine verschillen ivm met de emissie eisen.
Naast de nieuwe Jaguar kwam Claas met nieuwe maisplukkers onder de naam Corio.
Meer Claas-nieuws is te vinden op de site.

 



Nieuw watermerk en is al in gebruik.

Nieuw watermerk voor de ingezonden foto's.

Wellicht heeft u het al gezien, Claas
Holland heeft een ander watermerk,
deze heb ik speciaal gemaakt voor 
de ingezonden foto's. 
Mede doordat iemand mij wees op 
de copyright. Ik kan natuurlijk niet 
voorkomen dat uw foto's van de site
gehaald worden. 
Uiteraard probeer ik de kansen 

kleiner te maken door een watermerk toe te voegen. Eerder gebruikte ik mijn eigen watermerk voor de 
ingezonden foto's dat is nu verleden tijd. De foto's krijgen het watermerk met de tekst : ingezonden foto voor 
Claas Holland. 
Mocht het ooit voorkomen dat uw foto elders gezien wordt met het logo, en u als (hobby)fotograaf  heeft daar 
geen toestemming voor gegeven, en u wilt dit aanvechten met de onterechte gebruiker, sta ik als Claas 
Holland aan de kant van de maker van de foto's. Tenslotte wordt er bij elk bericht de naam van de fotograaf 
vermeld, en indien mogelijk gelinkt aan de website van de fotograaf. Ook de tekstschrijver wordt vernoemd op 
de site. Dit is om te voorkomen dat we een hoop gezeur krijgen, en dat voorkomen we liever. Als u geen naam
op de site wilt hebben is dat ook mogelijk.
Ik hoop dat u zo voldoende informatie heeft over de kleine veranderingen.

 Berichten op voorraad.

Achter de schermen ben ik al enkele maanden bezig om 
meerdere berichten klaar te maken voor de site.
Deze berichten kunnen online als er bijvoorbeeld door 
omstandigheden geen tijd is, of de tijd te kort is om een heel 
bericht te maken. Momenteel staan er circa 30 berichten klaar 
die online kunnen. 
Komende tijd ga ik proberen nog meer berichten klaar te maken, 
en het beter inplannen met online zetten. Hierdoor hoop ik meer 
tijd te hebben om berichten te maken. 

Ik wil graag de Claas Dealers en hobbyfotografen bedanken voor
hun geduld.  



Toekomst van Claas Holland?!.

Al langere tijd loop ik met verschillende ideeën voor de toekomst 
van de site Claas Holland. Het lastige vind ik toch wel het 
uitwerken en goed op papier zetten, waardoor het op een laag pitje
blijft.
Elke keer als ik de cijfers van de site zie, is er veel aandacht voor 
het merk Claas. Dit motiveert mij om toch de ideeën uit te werken 
en uit te gaan voeren.

De ideeën luiden als volgt:
Een Claas Meeting met een kleine beurs erbij voor folders en 
miniaturen.
Deze (mini)beurs is geheel gericht op het merk Claas.

Dit plan loopt al maanden en het is de bedoeling dat er in het nieuwe jaar . 
een pagina op de site komt voor het verkoop/ruilen van Claas-folders.
Hoe de pagina eruit gaat zien is nog onbekend.
Naast dit plan staat er ook een plan in de startblokken voor een pagina waar men bijna alle Claas Folders kan 
zien die er gemaakt zijn door Claas, dit kan een hele mooie serie zijn.

Evenementen/Opendagen.
Op de site staan momenteel 3 showdagen vermeld van 
Claas Dealers. Zij hebben binnenkort showdagen,dan 
kunt u het bedrijf eens rustig bekijken en ook zullen er bij
de Dealers diverse Claas machines en tractoren te 
bezichtigen zijn.

De Volgende dealers hebben show dagen:

– LMB Roes Zevenaar.
– Bart Agro Mechanisatie Biddinghuizen.
– Mechanisatie Bedrijf Mabelis Nieuwvliet.

Alle informatie over de showdagen is op onze site te vinden: 
https://claasholland.wordpress.com/evenementenopen-dagen/

Het (hulp)team en de beheerder van Claas Holland wensen u alvast fijne feestdagen een goed nieuwjaar en 
succesvol Claas jaar 2017 toe!

Bedenker en schrijver: J. de Rijk
Ontwerp nieuwsbrief : M. Boerdijk/ M.Koller.
Eindredactie: Rudy J. Sterken/ M.Koller/ J. De Rijk.

https://claasholland.wordpress.com/evenementenopen-dagen/

