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Goede feestdagen en een ge-
zond 2010 
Het bestuur van de stichting Ploeg-
vereniging Nederland wenst u goe-
de feestdagen en een gezond 2010 
toe. 
De jaarvergadering van de ploeg-
vereniging wordt gehouden op za-
terdag 6 februari 2010 bij de Kort 
BV, Oranjekanaal NZ 26 te Zwig-
gelte. Op onze website binnenkort 
nadere details, maar bij deze bent u 
alvast uitgenodigd. 

Remmelt Panman en zijn ploeg-
machine 
Nu we het einde van het jaar nade-
ren blikken we met Remmelt Pan-
man even terug op zijn eerste jaar 
als voorzitter van de Ploegvereni-
ging Nederland. 

“Met Jan Bom als voorzitter had ik 
het gevoel dat we als Ploegvereni-
ging op de automatische piloot vlo-
gen,  

ik zie me zelf meer als een halfau-
tomaat, althans zo beschouw ik het 
een beetje”, zegt Remmelt. “Ik kan 
het ook anders zeggen, Jan Bom 
zat er met de olie- en vetspuit bo-
ven op om de machine draaiende te 

houden, en die machine liep goed. 
Ik heb nu de smeermiddelen van 
hem overgenomen, maar ik weet 
nog niet precies waar alle smeer-
nippeltjes zitten. Dat merk ik pas als 
de machine begint te piepen en dan 
moet ik rennen om die ene nippel 
zo snel mogelijk te smeren. Pas als 
ik alle nippels weet te zitten zal ik 
ze smeren en dan loopt de machine 
gesmeerd verder”. 

En dan komt hij weer terug op het 
menselijke vlak:”In het verleden had 
ik mijn eigen functie, je deed je ding 
en dat was het. Nu moet je over-
zicht hou-
den en er 
aan denken 
dat ieder 
zijn eigen 
ding doet. Ik 
heb het ge-
luk dat we 
met een fan-
tastisch 
team men-
sen werken, 
en dat hoop 
ik nog lang 
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zo te houden. 

Terugkijkend op de Nationale kam-
pioenschappen kunnen we zeggen 
dat we een prachtig evenement 
hebben gehad, de locatie en het 
weer waren perfect en het was fijn 
om te constateren dat we een blij-
vend enthousiaste groep deelne-
mers hebben. Wat me tegenviel 
was dat er door het mooie weer re-
delijk wat deelnemers zonder af-
melding waren weggebleven. Dat 
maakt het organisatorisch lastig om 
alles efficiënt in te delen. Plezierig 
echter was de prettige 
manier waarop we 
hebben samenge-
werkt met de mensen 
van de Scholtensza-
the. 

We staan nu voor een 
aantal nieuwe uitda-
gingen. Ten eerste de 
nieuwe functie-
indeling, maar ook de 
verzakeling van de maatschappij. 
Als voorbeeld waar we mee te ma-
ken hebben noem ik de steeds 
nieuwe regelgevingen, de vergun-
ningen en de aansprakelijkheden, 
en de effecten van de financiële cri-
sis. Wat dit laatste betreft wordt het 
er niet eenvoudiger op om de eind-
jes steeds weer aan elkaar te kno-
pen en vraag ik alle ploegers en 
ploegliefhebbers om hun steentje 
bij te dragen, bijvoorbeeld door het 
zoeken naar sponsors en dergelij-

ke. Ik hoop wel dat we de komende 
jaren ook financieel de zaak in de 
benen kunnen houden. 

Verder rest me alleen iedereen een 
gezond en goed 2010 toe te wen-
sen”, aldus voorzitter Remmelt Pan-
man . 

Jan Bom als voorzitter af 
Na vele jaren als voorzitter van de 
Ploegvereniging te hebben gefunc-
tioneerd, kan hij nu weer alle tijd in 
zijn akkerbouwbedrijf steken en 
meer tijd aan zijn  familie besteden. 

We vroegen naar zijn reactie, maar 
wie denkt dat hij in een zwart gat is 
gevallen heeft het mis. Op de vraag 
hoe het bevalt, een leven zonder 
Ploegvereniging luidt het antwoord 
kort en krachtig:”Prima”. 

Dan vertelt hij, en dat was ook wel 
bekend, dat hij al langer met plan-
nen rond liep om na zoveel jaar het 
stokje over te geven aan een opvol-
ger. Met name een ongeluk met zijn 
hand heeft het laatste duwtje gege-

Jan en Ina Bom 
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ven. “Ik had altijd het gevoel dat er 
zonder mij geen ploegwedstrijden 
zouden worden gehouden, ik geloof 
dat ik me te belangrijk voelde. Maar 
toen ik een paar jaar geleden door 
dat ongeluk even uit de running 
was bleek alles toch goed te verlo-
pen.  

Achteraf denk ik dat je na zoveel ja-
ren ook een beetje op de automati-
sche piloot gaat vliegen en dat het 
vuur er een beetje uit raakt. Het 
geeft me een goed gevoel dat we 
een goeie opvolger hebben gevon-
den met een goed team mensen 
om zich heen. Ik kijk met heel veel 
plezier terug op de actieve jaren in 
de ploegvereniging en ben alle 
ploegers, bestuurders en oud be-
stuurders dankbaar voor de plezie-
rige samenwerking, ik ben echt blij 
dat ik dat heb mogen doen. Wat ik 
mis zijn de contacten met het be-
stuur. En onwillekeurig heb ik nog 
wel eens van die invallen van zou 
dit of dat niet iets zijn voor de 
ploegvereniging. Ik kijk ook nog wel 
met zekere regelmaat op de websi-
te. Maar toen ik met mijn hand zat, 
ontdekte ik dat het ook zonder mij 
goed draaide, en dat heeft de stap 
gemakkelijker gemaakt. Eigenlijk 
rest me nog één ding te zeggen en 
dat is iedereen, maar dan ook 
iedereen, hartelijk te bedanken voor 
al die plezierige jaren. Oh ja, ik heb 
nog één vraag, weet jij wat de func-

tie van erevoorzitter precies in-
houdt?”  

Jan, ook jij namens de Ploegvereni-
ging hartelijk bedankt en geniet van 
alles wat je doet. . 

Jaap Burgers in LAND & Forst 
In het Agritechnica nummer van het 
Duitse landbouwvakblad Land & 
Forst stond een reportage over het 
akkerbouwbedrijf van Jaap Burgers 
uit Zevenbergschenhoek. LAND & 
Forst is een uitgave van het Deut-
scher Landwirstschafts Verlag Gm-
bH in Hannover en ter gelegenheid 
van de Agritechnica hadden ze een 
Niederlande Spezial als thema met 
een viertal reportages uit Nederland 
en België. Eén van de beschreven 
bedrijven was dat van Jaap Burgers 
en zijn zoon Dingeman. Naast een 
algemeen beeld van het bedrijf gaat 
Burgers ook in op zijn ervaringen 
als oud wedstrijdploeger, hoe hij in 
de vijftiger jaren door zijn buurman 
Wim de Lint werd geïnspireerd en 
hij begon als stokken wegnemer. In 
de jaren 70 werd Wim de Lint we-
reldkampioen in Amerika, dat leek 
Burgers ook wel wat. Hij meldde 
zich aan voor de ploegkampioen-
schappen met een Ransomes 
ploeg, maar hij kwam niet verder 
dan een zevende plaats. Het jaar 
daarop had hij meer succes en met 
een McCormick ploeg en een Far-
mall Super BMD won hij een zilve-
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ren medaille en hiermee was hij op 
de goede weg. 

Daarna kreeg hij bezoek van een 
importeur van een op dat moment 
nog onbekende ploeg, een Kver-
neland Globus. Hoewel er in Neder-
land nog nauwelijks iemand van 
had gehoord was de Kverneland in 

opkomst. Hij nam de uitdaging aan 
en hij kreeg twee ploegen, één voor 
de stoppel en één voor het gras-
land. Daarmee werd hij in 1962 en 
in 1964 Nederlands kampioen. 
Toen hij de 30-jarige leeftijd bereik-
te was zijn wedstrijdploegcarrière 
ten einde. Wel vindt hij nu dat hij in 
die tijd veel over ploegen en het 
ploegen geleerd heeft. Op dit mo-
ment vindt hij dat het wedstrijdploe-
gen verder van de praktijk af staat 
als toen. Daarmee doelt hij op de 
technische mogelijkheden om de 
ploeg te verstellen. Ook ziet hij het 
ploegen op zijn eigen bedrijf nu met 
andere ogen, hij let meer op de de-
tails. 

Zijn zoon Dingeman heeft niet de 
tijd en de inspiratie om zich met het 
wedstrijdploegen bezig te houden. 
Maar wel kijken ze samen hoe ze 
het ploegwerk verder kunnen ver-
beteren. Eén van de punten was 
dat ze met de Nederlandse traditie 
wilden breken en van de schijven af 
wilden. Hij zegt in het verhaal:”We 

zochten een ploeg zon-
der schijven die toch on-
der alle omstandighe-
den goed werk leverde. 
Schijven zien we als 
een hindernis aan een 
ploeg, ze zijn zwaar, ze 
zijn aan slijtage onder-
hevig, ze kosten tijd om 
ze af te stellen, en ze 
kosten geld. Het was 
niet eenvoudig zo‟n 

ploeg te vinden. We hebben meer 
ploegen getest, maar ieder ploeg 
had zo zijn eigen problemen, of de 
voorscharen werkten niet goed, of 
je kreeg de vegetatie er niet onder. 
Totdat we een artikel in een vak-
blad lazen over de Belgische fabri-
kant Aerts. We hebben een loon-
werker bezocht die ervaring had 
met zo‟n ploeg en daarna hebben 
we hem op ons eigen bedrijf gepro-
beerd, en dat was het, de ploeg die 
we zochten. Het is een eigenaardig 
gebouwde ploeg, de ploeglichamen 
zijn aan de andere kant van de fra-
mebalk gemonteerd als alle andere 
ploegen. Een sterk punt zijn de ge-
raffineerde voorscharen, die werken 
met goede afstrijkers. Wij Nederlan-
ders zien graag een schone voor, 

Jaap en Dingeman Burgers 
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daarvoor heeft de ploeg erg grote 
zoolijzers die aan de bovenkant iets 
naar de vaste kant van de voor zijn 
gebogen en die iets aandrukken 
waardoor de voor niet inzakt. Hij 
heeft verder weinig verstelmogelijk-
heden, maar er hoeft ook niets ver-
steld te worden. Het rister is univer-
seel en kan op alle grondsoorten in-
gezet worden en omdat de ploeg-
snede door de volle oppervlakte 
van het rister wordt gedraaid treedt 
er weinig slijtage op. Als laatste 
punt merkt hij op dat door het ont-
breken van schijven de ploeg ge-
makkelijker de grond ingaat omdat 
de ploeg niet de neiging heeft om 
op de schijf te gaan lopen en de 
ploeg met zijn volle gewicht de 
grond in gaat. En onder de streep is 
een ploeg zonder schijven goedko-
per dan een ploeg met schijven, we 
zijn tenslotte ook geen dief van on-
ze eigen portemonnee”, aldus Jaap 
Burgers in LAND & Forst.  

Ploegtechniek op de  
Agritechnica 
Op de Agritechnica, ‟s werelds 
grootste beurs op het gebied van 
de landbouwmechanisatie werd dit 
jaar weer gehouden in november in 
Hannover.  Ook op ploeggebied 
was er weer van alles te zien.  

Een creatieve oplossing voor trans-
port toonde de Italiaanse fabrikant 
Pietro Moro. Vanuit de trekkercabi-
ne kan men de ploeg hydraulisch 
laten opklappen door twee elkaar 

opvolgende cilinders. De ploeg 
wordt automatisch vergrendeld en 
weer ontgrendeld. Door de achter-
ste helft naar voren te klappen 
wordt het gewicht aanzienlijk naar 
voren gebracht waardoor het rijge-
drag op de weg wordt verbeterd en 
een extra stuk veiligheid geeft.  

 

Lemken introduceerde de Juwel 
ploeg als opvolger van de Opal. 
Specifieke eigenschap van deze 
ploeg is de elektro-hydraulische 
wenteling en instelling waarbij geen 
mechanische aanslag op de ploeg 
is te vinden. Hij kan elektrisch vanaf 
de trekker worden vergrendeld, 
links en rechts onafhankelijk van el-
kaar. In OF uitvoering kan men met 
deze ploeg zowel door de voor 
ploegen als onland. Het hydrauli-
sche steunwiel heeft een geïnte-

Opklapbare ploeg van Pietro Moro 
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greerde demper en kan ook vanaf 
de trekker worden bediend. De 
ploeg kan worden geleverd met het 
W 52 DuraMaxx rister, dat is het ris-
ter waar geen gaten in zijn geboord 
en waar de bevestigingsdelen zijn 
gelijmd. Het staal is dus niet ge-
wond en is daardoor beter te har-
den, zo legt men uit.  

Bij Rabe is de nieuwste ontwikke-
ling de PAVO, een premium serie 
met 5 tot 8 scharen. Kenmerkend 
aan deze ploeg is dat er zowel on-
land als door de voor mee kan wor-
den geploegd. Het omzetten gaat 
elektro-hydraulisch vanaf de trek-
ker. Hij heeft een hydraulische snij-

breedte- en diepteverstelling op het 
steunwiel. Alle draaipunten zijn 
voorzien van verwisselbare bussen, 
Ron Smit, de Rabe exportmanager 
voor ons land, ziet hierin vooral het 
belang voor het gebruik met GPS, 
waarbij er intensiever met de werk-
breedte wordt gevarieerd. De ploeg 
wad tijdens de presentatie voorzien 
van het Holland Turn rister, een 
lang gedraaid rister dat lichter trekt. 

 

Lemken: De Juwel. Electrische blokkering 

en een gelijmd rister 

Rabe: Hydraulische  

diepteverstelling steunwiel 
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 Ad Buijs 
vertelt over 
ervaringen 
in 2009 
Als we met 
Ad Buijs pra-
ten zijn hem 
dit jaar twee 
zaken in het 
bijzonder bij-

gebleven. Ten eerste heeft hij op 4 
en 5 september deelgenomen aan 
de wereldploegkampioenschappen 
in Slovenië. Daar eindigde hij in de 
categorie rondgaand op een tiende 
plaats, maar het evenement zelf 
was een prachtige ervaring. “Het 
was een zware kleigrond en een 
geweldig mooie grond om te ploe-
gen”, zegt Ad. 

Dat hij op een tiende plaats is ge-
ëindigd dankt hij mede aan een 
klein foutje, hij heeft 6 mm te on-
diep geploegd. “Het is 
niks, maar de heren von-
den het te veel”, is zijn re-
actie. Vooral op de tweede 
dag heeft hij heel goed ge-
ploegd en kwam zijn 
ploegwerk met slechts 
weinig punten verschil in 
de buurt van de nummer 
één uit Oostenrijk. “Ik had 
een superdag”, zegt hij. 

Als tweede hoogtepunt 
heeft hij deze herfst op 

verzoek van Kverneland een paar 
instructiedagen verzorgd om klan-
ten die de laatste twee jaar een 
nieuwe Kverneland ploeg hadden 
gekocht te adviseren hoe ze de 
ploeg het meest optimaal kunnen 
afstellen. 

Er waren twee sessies, één in 
Noord-Brabant en in de Noordoost-
polder. Op beide locaties werden 
ploegen van gebruikers als 
„lesmateriaal‟ gebruikt. Wat hem op-
viel was dat van beide ploegen de 
voorscharen te diep stonden afge-
steld. Met de deelnemers nam hij 
de afstelling van de ploeg van voor 
tot eind door. 

Daarbij begint hij met het opmeten 
van de bandenspanning van de 
trekkerwielen, die links en rechts 
dezelfde spanning moeten hebben. 
Als tweede stap kijkt hij of de top-

Ploegwerk tijdens het oefenen in Slovenië 



www.ploegvereniging.nl 8 info@ploegvereniging.nl 

 

stang goed draaibaar en gangbaar 
is. Daarna wordt de ploeg aange-
koppeld en vraagt hij naar de ge-
wenste ploegdiepte in centimeters, 
met de meetlat gemeten en niet 
naar laarshoogtes of andere crea-
tieve maatvoeringen. Dit om onno-
dige discussies en misverstanden 
te voorkomen. 

Vervolgens gaat hij kijken of de 
ploeg zowel horizontaal als verti-
caal recht staat, waarna de eerste 
voor geploegd wordt. Dit is altijd 
een moeilijk punt omdat je als eer-
ste een voor moet opzetten, de 
tweede gaat al een stuk beter om-
dat je dan, althans bij een 4-schaar, 
met de voor al op diepte zit. Als al-
les naar wens is kijkt hij naar de 
voorscharen hoe die hun werk 
doen, niet te diep en ook niet te on-
diep. Als definitie van een goede af-
stelling noemt Ad dat van het on-
kruid en gewasresten de wortels 
van de rest van de plant moet zijn 
gescheiden. Als de voorscharen te 
diep staan snijden ze de plant niet 

door en heb je grote kans dat de 
plant gaat hergroeien, maar ook dat 
je teveel materiaal in de voor werpt 
waardoor je geen goede dekking 
meer krijgt door de echte ploegsne-
de. 

Als ze te ondiep staan heb je ook 
kans op hergroei plus dat je het ma-
teriaal er niet goed onderkrijgt. 

Na de voorscharen volgt de aan-
dacht voor de schijven, die moeten 
juist zo breed staan dat de opstaan-
de rechte kant van de voor niet in-
stort of terugvalt. Het „trapje‟ moet 
zo smal mogelijk zijn, en hier is wat 
verschil tussen zand en kleigrond. 

“En dan komt het mooie werk”, zegt 
Ad,”het eindafstellen, iets meer 
over rug of iets meer over buik. Ook 
hier is de grondsoort bepalend. 
Maar vaak is het zo dat als je een 
Kverneland ploeg een ietsje meer 
over buik stelt, hij net even een 
mooier keert en mooier ploegwerk 
laat zien. Vraag me niet hoeveel, 
dat is een kwestie van het op het 
oog zien, zichtwerk”. 

En daarna komt de discussie op 
gang, de topstang in het rond gat of 
in het sleufgat. Hierin is hij ook dui-
delijk, het sleufgat heeft de voor-
keur op oneffen en heuvelachtig 
land. In ons land wordt het wel eens 
gebruikt om de ploeg sneller op 
diepte te krijgen, maar dat is geen 
goed uitgangspunt. 
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Als je de topstang in het sleufgat 
hebt en een perceel met wisselen-
de grond, bijvoorbeeld waar ver-
schillende gewassen hebben ge-
staan, zul je zien dat door het af-
wisselend zwaarder en lichter trek-
ken de ploeg de volle lengte van 
het sleufgat gaat gebruiken en dat 
de ploegdiepte van de voorste 
schaar wel 10 cm kan variëren. 
Voor Ad ligt de optimale stand van 
de topstang in het ronde gat en dat 
hij daarin tijdens het ploegen 
steeds los tussen zit en niet con-
stant op spanning. Als de topstang 
te kort is zie je dat de hef teveel 
aan het heffen is en dat je op die 
manier teveel vermogen in de 
grond stopt. 

Het verhaal over het afstellen van 
vroeger gaat ook niet meer op, de 
ploegen zijn in principe meest het-
zelfde gebleven, maar de trekkers 
zijn veranderd en de trekkracht re-
geling gaat nu niet meer via de top-
stang maar via de trekarmen van 
de hefinrichting. 

Ad:”Meestal demonstreer ik het dan 
ook in de praktijk en dan is het 
mooi om te vernemen 
dat na afloop ieder er 
van overtuigd is en 
niemand meer op het 
sleufgat gaat ploegen”.  

Paardenploegen    

Naam Woonplaats Punten Plaats 

Kees Koenen Sprundel 150 1 

A. Copal Reusel 149 2 

Evert Leeflang Hall 149 2 

Ben van Bohemen Noordwijk 138 4 

Arian de Hoon Sprundel 133 5 

Edwin Olthuis Heerde 122 6 

K. Petter Echtgen 89 7 

Arie Timmer Meerkerk  76 8 

Timmer/Werkman Uithuizermeeden - 9 

Har Meuwissen, Jack van de 

Broek, Bertus Huybrechts,  

Co  Looijenstein en Roel Mennega 

Evert Leeflang 
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Trekkerbehendigheid    

Naam Provincie Punten Plaats 

 Ronny de Backer Noord Brabant 823 1 

Arjan Schaaf Groningen 986 2 

Auko Venema Groningen 1002 3 

Gert Vogelzang Groningen 1074 4 

Jille Veening Groningen 1083 5 

Paul Jacobs Limburg 1085 6 

Arjan van de Heijkant Noord Brabant 1151 7 

Tijs de Gouw Noord Brabant 1224 8 

Gaston Lemlijn Limburg 1261 9 

Abco Maljaars Zeeland 1271 10 

Marcel van Neste Limburg 1320 11 

Wilco Wijnsma Friesland 1367 12 

Wiebe Wijnsma Friesland 1422 13 

Lammert Eizema Friesland 1491 14 

John Scheres Limburg 1494 15 

Gerke Vogelzang Groningen 1541 16 

Rondgaand    

Naam Provincie Punten Plaats 

Har Meuwissen Limburg 404,0 1 

John Buijs Noord Brabant 399,5 2 

Ad Buijs Noord Brabant 394,5 3 

Wim van de Pas Noord Brabant 389,5 4 

Clemens Wouters Noord Brabant 383,5 5 

Dirk Schrooder Kuiper Flevoland 347,5 6 

Bart Vonk Flevoland 345,5 7 

Arie Wierenga Groninge 290,0 8 

Marko Bentum Groninge 267,5 9 

Harry Veerkamp Groninge 246,5 10 

Ite Wiersema Groninge 239,0 11 

Wentel    

Naam Provincie Punten Plaats 

Jack van de Broek Noord Brabant 401,5 1 

Ton Meuwissen Limburg 396,5 2 

Wim van de Broek Noord Brabant 390,0 3 

Stefan Schreur Overijssel 382,5 4 

Bert Bresser Overijssel 350,5 5 

Vincent Niehof Overijssel 344,0 6 

Mart Bakker Groningen 342,0 7 

Henri Schroijen Limburg 334,0 8 

Dick Schenk Zuid Holland 315,0 9 

Bart van der Lely Zuid Holland 306,5 10 

Gerjan Roetert Overijssel 301,0 11 

Rienko Werkman Groningen 289,0 12 

Erik 't Mannetje Zuid Holland 289,0 12 

Arjo 't Mannetje Zuid Holland 276,0 14 

Dirkjan Lagerwey Gelderland 271,0 15 

Alvin Schuring Flevoland 265,5 16 

H. Klein Koerkamp Overijssel 249,0 17 

Laurens Persoon Groningen 246,5 18 

Heen en weergaand Oude Tractoren   

Naam Woonplaats Punten Plaats 

Bertus Huybregts Lage Zwaluwe 78 1 

Jan Ligtvoet Oosteind 72 2 

Maurice van de Aa Boekel 71 3 

Ben Buijs Etten Leur 70 4 

Jan Hollebrandse Teteringen 68 5 

Ad Hagenaars Oud Gastel 66 6 

Piet Kuipers Den Hout 64 7 

André de Ridder Swifterbant 63 8 

J. Evink Wilsum 63 9 

Johannes Visser Tzummarum 62 10 

Kees Romme Alphen  NB 62 10 

Jelle Pauzenga Zuidermeer 61 12 

Nol Rijkers Bladel 61 12 

Cor Scholten Breezand 59 14 

Kees Bastiaanse Rijsbergen 58 15 

Luud Jacobs Liempde 58 15 

J. Hammink Varsselder 58 15 

Wim Vosters Reusel 54 18 

Niek Schouten Wieringerwerf 52 19 

Wim Vosters Reusel 45 20 
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Rondgaand Wiel    

Naam Woonplaats Punten Plaats 

Roel Mennega Eext 72 1 

Jan Rijnen Wintelre 71 2 

Harrie Kusters IJsselsteijn   69 3 

Henry Schut Varsselder 68 4 

Jan de Vries St Jacobi Paro-

chie 67 5 

Karel Tuitelaars Baarle Nassau 67 5 

Bas Martens Lewedorp 67 5 

Gerrit van Vliet Achterberg 64 8 

Peter Beeks Veldhoven 63 9 

Adrie van Strien Wolphaartsdijk 62 10 

Jan Korsmit Mariahout 61 11 

Menno de Graaf Breezand 61 11 

Hans Kuipers Reusel 60 13 

Tjip vd Veen Ny Althoena 59 14 

Gerrtjan Vrieling Dalen 57 15 

Joan Havermans Baarle nassau 57 15 

Henk Tuitelaars Baarle Nassau 56 17 

Jits Coljé Woerdense Ver-

laat 54 18 

Jan Verhoeven IJsselsteijn   53 19 

Leo Heldens Oirlo 52 20 

Rondgaand Hef    

Naam Woonplaats Punten Plaats 

Co Looijensteijn Anna Paulowna 82 1 

Joh Timmer Putten 76 2 

Tom Smaling Steensel 70 3 

Frans Das Veldhoven 65 4 

Reint Lingbeek Nieuwe Pekela 60 5 

Jan Degenkamp Breukelen 60 5 

Jan de Jonge Veendam 59 7 

Aljan Nicolai Eext 58 8 

Harm Reinders Gasteren 56 9 

Dirk Beverlo Deil 56 9 

Piet van Liere Wieringerwerf 56 9 

Harry Hoving Lochem 53 12 

Arie Degenkamp Breukelen  51 13 

Dinand Nicolai Nicolai 49 14 

Cees de Looff Arnemuiden 48 15 

Ad de Jong Baarle Nassau 47 16 

Jan Overeem Opijnen 47 16 

Hugo Thielen America 41 18 
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Agenda 2010 
Wereldploegwedstrijden op 17 en 
18 april 2010 in Ierland 

De 57e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 17 en 
zaterdag 18 april in Methven, 
Nieuw Zeeland. 
Nederlandse deelnemers zijn:  
Rondgaand: Har Meuwissen  
Wentel: Jack van de Broek 
Coach en jurylid: Kees de Rijke. 

Europese wentel ploegwedstrijden 
op 22 en 23 september 2010 in Ier-
land 

De 27e Europese ploegwedstrijden 
2010 worden gehouden op woens-
dag 22 en zaterdag 23 september 
2010 in Athy, Ierland.  
Nederlandse deelnemers zijn op dit 
moment nog niet definitief. 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren op 23 oktober in 
Schotland 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehou-
den op zaterdag 23 oktober 2010 

in Jedburg, Schotland. 
Nederlandse deelnemers zijn: 
Roel Mennega (rondgaand wiel) 
Co Looijensteijn (rondgaand hef) 
Bertus Huybrechts (heen- en weer-
gaand) 
Harry Hoving (coach) 

 
Nationale Ploegwedstrijden op  8 

en 9 oktober 2010 in Bergeijk 

De 58e nationale ploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 8 en 
zaterdag 9 oktober 2010 in het 
landbouwgebied De Pielis te  
Bergeijk. 

Adresgegevens secretariaat en 
donateursadministratie 
St. Ploegvereniging Nederland 
Nieuwkuijksestraat 41 
5253 AD  Nieuwkuijk 

e-mail:  
info@ploegvereniging.nl 
tel. (na 18 uur):  
 073-5116681 
Bank: 3870.09175 
 
Opgave donateurs via e-
mail of postadres. Dona-
ties zijn welkom vanaf 30 
Euro.  

Donateurs krijgen de nieuwsbrief, 
de ploeggids en uitnodigingen voor 
vergaderingen toegezonden. Do-
nateurs krijgen bij de nationale 
ploegwedstrijden een korting op de 
inschrijfgelden.  


