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Met 36 combines is Chad Olsen de grootste loonwerker van de Verenigde Staten. 
Zijn bedrijf Olsen Custom Farms oogst elk seizoen zo’n 48.000 hectare graan en 
aanverwante producten, van Texas tot aan de Canadese grens. Een mooi verhaal, 
maar hoe word je nu Amerika’s grootste?

Amerika’s grootste...
Chad Olsen is eigenaar van een mega-loonbedrijf

Linda van der Wel
tekst & foto’s

Het bedrijf heeft tussen de tien en twinitg Amerikaanse medewerkers 

in dienst en nog eens 24 mensen die afkomstig zijn uit Zuid-Afrika.

Op het bedrijf van Olsen worden de combines niet oud. Al na een jaar 

worden alle machines weer ingeruild voor nieuwe exemplaren.



Na uren rondrijden op het platteland van South Dakota, op zoek 
naar combines, komen eindelijk de eerste stofwolken in zicht. 
Maar dan is het ook gelijk raak. Niet één stofwolk, maar liefst 
twintig! “Dit moet wel een heel grote zijn!” 
Dat blijkt even later wel, want de twintig combines behoren toe 
aan Olsen Custom Farms. Het bedrijf, dat is gevestigd in Hen-
driks, Minnesota, oogst elk seizoen zo’n 48.000 hectare korrel-
gierst, tarwe, gerst, koolzaad, maïs en sojabonen, van Texas tot 
Canada. De vloot van Olsen Custom Farms bestaat uit maar liefst 
36 combines van nog geen jaar oud. Daarnaast heeft Olsen de 
nodige servicewagens, graankarren en transportwagens om de 
hele oogst draaiend te houden. 
Grondlegger van Olsen Custom Farms is Chad Olsen. Hij begon 
in 1987 met het melken van zestien koeien in de stal van zijn 
vader en moeder. Toen die afbrandde, verloor de toen 22-jarige 
ondernemer een bedrag van 100.000 dollar en om die strop te 
boven te komen, ging hij werken voor agrariërs. Later startte hij 
zelf wat akkerbouwactiviteiten en uiteindelijk begon hij in 1993 
als loonwerkende zzp’er met één combine. Nu, amper vijftien jaar 
later, is Chad Olsen Amerika’s grootste loonwerker.
De John Deere-combines van Olsen zijn allemaal van het type 
9760 STS. Deze combines hebben zescilindermotoren met een 
vermogen van 340 pk. Deze machines worden elk jaar vervangen 
door nieuwe. Zo zijn niet alleen de kosten lager, maar kan Olsen 
ook meer kwaliteit leveren. Daarnaast hoeft er minder te  
worden gerepareerd. Dat is ook wat waard als je jaarlijks zo’n 
48.000 hectare moet oogsten. Dat komt neer op ruim 1300  
hectare per combine. Een beetje knappe loonwerker in  
Nederland heeft daar op z’n minst zes jaar voor nodig!

Hard werken
Wie naar Chad Olsen kijkt, ziet een echte loonwerker. In de oogst-
periode pakt hij vaak een zogenoemde ‘powernap’ (een dutje) om 
fit te blijven. ’s Avonds zit Chad niet aan tafel bij zijn vrouw Pam 
en hun vier kinderen en zijn bed ziet hij ook niet vaak. Tijd voor 
ont bijten heeft de ondernemer ook niet. De visie van Olsen is erg 
kort: “Go ahead”, letterlijk vertaald “Ga je gang”. Volgens Olsen 
is hard werken de enige manier om wat te verdienen in de land-
bouwsector. Volgens het personeel is er geen 
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Jaarlijks oogst elke combine meer dan 1300 hectare. Daar  

doet een Nederlandse loonwerker al zeker zes jaar over.

Olsen Custom Farms verzorgt de complete oogst, van 

het combinen tot het transport naar de opslagsilo’s.

Bij deze bedrijven is een overslagwagen onmisbaar. De combines  

moeten aan het werk blijven en mogen geen moment stilstaan.

baas die harder werkt. Chad is er altijd, hij is in voor een lolletje en 
zorgt dat er wat te eten en drinken is voor het personeel.
Olsen Custom Farms maakt veel gebruik van Zuid-Afrikaanse 
medewerkers. In het oogstseizoen 2008 had het bedrijf er 24 in 
dienst. Via een vast arbeidsbureau in Texas, dat contact heeft met 
een arbeidsbureau in Zuid-Afrika, regelt Olsen elk jaar de nodige 
medewerkers. “Simpelweg omdat we anders geen mensen  
kunnen krijgen”, geeft hij aan. “Er zijn maar weinig Amerikanen 
die voor negen maanden per jaar willen werken”, zegt hij. Naast 
de 24 Zuid-Afrikaanse medewerkers zijn er tijdens het seizoen 
zo’n tien tot twintig Amerikaanse medewerkers in dienst. Buiten 
het seizoen heeft Olsen tien vaste medewerkers die in de winter-
maanden het onderhoud en de nodige transportklussen doen. 
Dat Olsen zuinig is op zijn personeel blijkt wel uit het feit dat het 
bedrijf vorig jaar met al zijn medewerkers naar Moline, Illinois, 
is geweest voor een rondleiding in de fabriek van John Deere.  
Olsen is ervan overtuigd dat je de motivatie om terug te komen 
erin houdt als je goed voor je jongens zorgt. “Als ze hun werk 
goed doen, mag dat ook worden verteld”, vindt hij.

Interview
Voordat het personeel aan het eind van het seizoen naar huis 
gaat, houdt Olsen met iedereen afzonderlijk een interview. Voor 
Olsen is het vooral belangrijk dat hij weet dat de mensen terug 
willen komen. “Als we kwalitatief goede mede werkers met een 
goed karakter vinden, doen we er alles aan om die te houden”, 
zegt hij. “We willen dat ‘de jongens’ trots zijn op hun werk en 
vooral trots zijn omdat ze bij Olsen Custom Farms werken. Dat 
moet ook, want zonder deze buitenlandse jongens is het werk 
voor ons onmogelijk!”
Nadat Chad koffie en koek heeft uitgedeeld, blijkt het na de  
regen van de nacht ervoor te nat om het perceel af te maken. Het 
konvooi van twintig combines wordt in een rij geparkeerd en het 
personeel wordt door Chad en de akkerbouwer weggebracht naar 
de nabijgelegen camping. Daar staan voor de medewerkers luxe 
caravans, waar kan worden genoten van de vrije avond. De jongens  
verlangen naar een douche en een bed, maar eerst is het tijd voor 
een lekker koud biertje…


