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2011 ploegstress-test ge-
slaagd? 
Met het verschijnen van deze 
Nieuwsbrief  is 2011 alweer achter 
de rug. Ik kijk met 
voldoening terug 
naar het bestuurs-
team dat ervoor 
heeft gezorgd dat 
we het weer voor 
elkaar hebben ge-
kregen om de Na-
tionale Ploegwed-
strijden te kunnen 
houden. Het was 
dit jaar een extreme uitdaging om 
alle ingrediënten bij elkaar te sprok-
kelen. Het uiteindelijke resultaat 
mocht er zijn: Dienst Landelijk Ge-
bied stelde de ploeglocatie 
"Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen" 
beschikbaar en we hebben alle me-
dewerking ondervonden van de on-
dersteunende bedrijven. 

Om aanwas te creëren in het natio-
nale deelnemersveld heeft de ver-
eniging in samenwerking met PTC+ 
een praktijk-ploegles-week georga-
niseerd voor AOC leerlingen. Als 
primeur hebben de leerlingen van 
de AOC's voor het eerst op een lan-
delijk kampioenschap tegen elkaar 

mogen strijden; het was kennisma-
kend, leerzaam, uitdagend en 
spannend, uiteindelijk leidende tot 
een besmetting met het ploegvirus. 
Dit zal ongetwijfeld uitstraling ge-
ven naar de AOC leerlingen die dit 
feest gemist hebben. Volgend jaar 
is de herkansing! De resultaten 
van de Nederlandse afgevaardig-
den naar de internationale wed-
strijden blijven ons inspireren. 

Wat gaat 2012 ons brengen?   

Het Nationaal Kampioenschap zal 
voor de 60e maal worden gehou-
den. De locatie is nog niet bekend.  
Het bestuur broedt op een nieuwe 
structuur, welke moet leiden tot een 
grotere continueringszekerheid en 
aantrekkingskracht voor het wed-
strijdploegen en trekkerbehendig-
heid(veiligheids?)wedstrijden. 

"Elk jaar begint gewoon weer op 1 
januari, een nieuw begin, nieuwe 
kansen en een heel jaar de tijd om 
de plannen en wensen uit te laten 
komen".  
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 Amazone, een innovatieve on-
derneming 
Afgelopen februari hebben we onze 
jaarvergadering gehouden bij Ama-
zone in Hasbergen-Gaste, bij Osna-
brück. Daar zijn we door gastheer 
Reinhold Schirmbeck bijgepraat 
over de actuele ontwikkelingen en 
hadden we een interessante tour 
door de fabriek. 

De basis voor Amazone is in 1883 
gelegd door Heinrich Dreyer. Hij 
had zich vooral gespecialiseerd in 
de bouw van wanmolens, een waai-
er om graan te reinigen. Zijn mo-
lens deden het goed, maar om ze 
meer eigen identiteit te geven 
moest er wat uitgevonden worden, 
want de naam Dreyer als merk-
naam kwam meer voor in de omge-
ving en die naamgenoten zaten ook 
in de techniek. Een vriend van 
Heinrich Dreyer was leraar en had 
veel kennis van de Griekse mytho-
logie. Deze vertelde het verhaal van 

Homerus, dat 
ging er over hoe 
de Amazonen 
zich als een bij-
zonder krijgshaf-
tige vrouwen-
stam ophield in 
Klein-Azië.  

Ze werden geregeerd door koningin 
Penthesilia. Ze vochten te paard 
met pijl en boog en om beter te 
kunnen schieten vochten ze met 
ontbloot bovenlichaam. Zo hebben 

ze ook meegevochten voor Troje. 
Ze waren afkerig van mannen, en 
hadden deze alleen nodig voor de 
voortplanting om zo hun stam in 
stand te houden.  

Als er een jongentje werd geboren 
werd deze gelijk ter dood gebracht, 
of als hij geluk had werd hij terug-
gegeven aan de vader. 

Het krijgslustige karakter sprak 
Heinrich Dreyer wel aan en hij be-
sloot zijn wanmolens onder merk-
naam Amazone aan de man te 
brengen om zo zijn concurrenten te 
lijf te gaan.  

In die jaren werden de Amazone 
werktuigen voorzien van de prach-
tigste afbeeldingen en pas in 1963 
is men overgegaan op de meer ge-
styleerde Amazone, waarin nog 
steeds de dame te paard en met pijl 
en boog is te herkennen. 

Op het fabrieksterrein staat ook nog 
de vroegere boerderij van de familie 
Dreyer, het schuurgedeelte is inge-
richt als een museum met oude aan 
de zaaitechniek en grondbewerking 
gerelateerde machines. Daaronder 
natuurlijk ook oude wanmolens, zo-
wel op ware grootte als op schaal. 
Deze schaalmodellen werden vroe-
ger gebruikt om aan de hand daar-
van de potentiële kopers de wer-
king uit te leggen. Folders en inter-
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net bestonden toen nog niet. Met 
name Klaus Dreyer hecht veel 
waarde aan de inrichting van dit 
museum. Zijn favoriete machine is 
een tweeschijfs kunstmeststrooier 
uit 1910. Voor zover hij weet is dit 
één van de eerste in zijn soort, hoe-
wel het geen Amazone is. Zijn zoon 
Christian vond het exemplaar in 
Schotland. “De werkbreedte ligt tus-
sen de 4 en 6 meter”, zegt Drey-
er,”afhankelijk van de kunstmest en 
de snelheid van het paard”. In die 
tijd was er enkel nog sprake van 
paardentractie. Tot aan het begin 
van de zestiger jaren heeft Amazo-
ne ongeveer 200.000 wanmolens 
gemaakt, daarna is het accent meer 
komen te liggen op zaaimachines 
en 2-schijfs kunstmeststrooiers. 
Tussen 1900 en 1910 heeft Amazo-
ne ook ploegen gebouwd. Zaai- en 
strooi- en spuittechniek zijn in com-
binatie met de grondbewerking mo-
menteel de kernproducten van 
Amazone. Daartussen heeft men 
zich ook wel beziggehouden met 
aardappelrooiers en sorteermachi-
nes, maar daar heeft men ook weer 
afstand van genomen. 2008, het 
jaar van het 125 jarig bestaan, viel 
samen met het 50 jarig bestaan van 
de Amazone ZU kunstmeststrooier, 
in dat jaar werd de het 700.000e 
exemplaar verkocht. 

Amazone nu 

Amazone is nog steeds een familie-
bedrijf, Heinrich Dreyer heeft het 

bedrijf overgedaan aan zijn zonen 
Heinrich en Erich Dreyer, en deze 
hebben het weer overgedragen aan 
hun beide zoons dr.Heinz Dreyer 
en Klaus Dreyer. Deze twee neven 
hebben inmiddels de actieve leiding 
weer overgedragen aan de vierde 
generatie, hun zoons Christian 
(zoon van Klaus) en Justus (zoon 
van Heinz). 

Amazone is een onderneming die in 
2010 een omzet heeft gedraaid van 
290 miljoen euro. In de presentatie 
werd genoemd dat Amazone jaar-
lijks rond de 10.000 kunstmest-
strooiers bouwt en dat deze goed 
zijn voor 75% van de omzet. 

Reinhold Schirmbeck noemt Neder-
land een belangrijk afzetland, niet 
alleen dat men hier veel omzet 
haalt, maar ook omdat importeur 
Kamps de Wild vaak nauw betrok-
ken is bij de ontwikkeling van nieu-
we producten.  

Vanaf het eerste moment heeft 
Amazone zich ook sterk gemaakt 
voor werkmethoden van niet keren-
de grondbewerking. Dat was in die 
jaren actueel met de opkomst van 
de Oost-Europese landen.  

Actueel op dit moment zijn de 
steeds nauwkeuriger wordende 
zaaitechnieken waarbij de machi-
nes per GPS worden aangestuurd 
en worden bediend via Isobus met 
een eigen terminals of met de ter-
minal van de trekker. 
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Steeds weet Amazone weer te ver-
rassen met nieuwe ontwikkelingen. 
Zo heeft men op de jongste 
Agritechnica de WindControl geïn-
troduceerd. Dit is een software mo-
dule waarmee men in combinatie 
van de Isobus bedieningsterminal 
Amapad de invloed van wind bij 
een kunstmeststrooier kan reduce-
ren. Dit zijn ontwikkelingen die ma-
ken dat Amazone, ondanks een rijk 
verleden, nog steeds meeloopt in 
de voorste gelederen wat betreft 
hedendaagse techniek. 

Rabe heeft nieuwe eigenaar 
Na een bewogen jaar is het Duitse 
Rabe nu weer in rustiger vaarwater 
terecht gekomen. Na afgelopen 
voorjaar opnieuw in financiële pro-
blemen geraakt te zijn, is het nu in 
september overgenomen door de 
Franse branchegenoot Grégoire-
Besson. 

Met de overname van Rabe krijgt 
Grégoire-Besson, naast ploegen en 
schijveneggen etc, ook rotorkopeg-
gen en zaaitechniek in het program-

ma. Daarnaast krijgt het Franse be-
drijf via Rabe ook gemakkelijker 
toegang tot de Oost-Europese lan-
den. Ontwikkeling en productie in 
het huidige Bad Essen zal blijven 
bestaan en zal waarschijnlijk in de 
toekomst verder uitgebouwd wor-
den. De programma’s worden wel 
op elkaar afgestemd. 

Rabe stopt met de bouw van schij-
veneg Konigsadler, die komen nu 
van Grégoire-Besson. Andersom 
neemt Grégoire-Besson nu de ro-
torkopeggen van Rabe in het pro-
gramma, en hiermee wordt dit voor 
Grégoire-Besson de eerste aftakas 
aangedreven machine in het assor-
timent.  

Bij Rabe wordt de samenwerking 
(zaaitechniek) met Pöttinger beëin-
digd en gaat men verder met zaai-
techniek uit eigen huis. Het pro-
gramma van Rabe zal worden aan-
gevuld met kunstmeststrooiers, de-
ze door het Franse Sulky gebouw-
de strooiers zullen in Rabe blauw 
worden aangeboden. Grégoire-
Besson en Sulky hebben in meer-
dere landen al een samenwerking. 

De ploegen van Rabe worden aan-
gepast en krijgen nu een nieuwe 
elektromagnetisch aangestuurde 
wentelcilinder. Op de Agritechnica 
stond een Albatros 140 waarbij men 

Een zaaimachine in Rabe nieuwe stijl  
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vanuit de trekker de diepte van het 
steunwiel kan instellen, het over rug 
en over buik stellen en als derde 
ook de werkbreedteverstelling. 

Rabe treedt in het vervolg gewoon 
weer als Rabe naar buiten, de toe-
voeging Agri is komen te vervallen. 
En wat ook blijft is het vertrouwde 
gezicht voor Nederland, Ron Smit 
in Hoogeveen.   

Pöttinger gewichtsoverdracht 
van ploeg naar trekker 
Met 2011 sluit het Oostenrijkse Pöt-
tinger haar jubileumjaar af, ze be-
stond dit jaar 140 jaar. Bovendien 
heeft men het afgelopen boekjaar 
de op een na hoogste omzet weten 
te behalen ter grootte van 236 mil-

joen euro, dat was een stijging van 
30% ten opzichte van het voor-
gaande jaar. Het personeelsbe-
stand is ongeveer 1270 personen. 
Van de omzet komt ongeveer 65 % 
uit de machines voor de voederwin-
ning en 21 % uit de grondbewer-
king.  

Maar met de grondbewerkingsma-
chines heeft men wel de grootste 
stijging weten te realiseren van 
46%. Pöttinger is sterk gericht op 
de export, hieruit komt 83% van de 
omzet. De machines worden in ons 
land geïmporteerd door de firma 
Duport in Dedemsvaart. Pöttinger is 
een familiebedrijf dat wordt geleid 
door Klaus en Heinz Pöttinger. 

Op akkerbouwgebied toonde Pöttin-
ger een nieuwe 3 meter brede ro-
torkopeg met 12 rotors, de LION 
302.12. Deze geeft volgens de in-
formatie een 20% intensievere be-
werking en nog betere verkruime-
ling dan een machine met 10 rotors. 

Bij de ploegen toonde Pöttinger, op 
een halfgedragen ploeg en op een 
5-schaar gedragen ploeg, de Trac-
tion Control een gewichtsoverdracht 
van de ploeg op de achteras van de 
trekker (zie foto). 

Het is leverbaar op de half gedra-
gen ploegen en de gedragen ploe-
gen vanaf de 5-schaar. De voorde-
len zijn een constante druk op de 
achterwielen, minder slip en brand-
stofbesparing.   
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 Lemken Duramaxx voor sterke-
re risters 
Afgelopen najaar hadden we in Al-
pen een gesprek met Dr Franz-
Georg von Busse van Lemken en 
Nederland vertegenwoordiger Hans 
Hoogland. Evenals de meeste col-
lega fabrikanten heeft ook Lemken 
de opgaande lijn weer te pakken na 
de terugval in 2009. 

Voor 2010 verwachtte Von Busse 
uit te komen op een omzet van 255 
miljoen euro. Gerekend naar het 
aantal machines heeft men de 
prognose van 11.000 eenheden 
fors naar boven moeten bijstellen 
tot rond de 14.000 machines.  

Wie in ons land aan Lemken denkt, 
denkt automatisch aan ploegen, 
maar het programma is veel breder. 
Lemken heeft zich, naast de overi-
ge grondbewerkingsmachines, de 
laatste jaren ook sterk ontwikkeld in 
de zaai- en spuittechniek. Dat 

neemt niet weg dat, volgens Hans 
Hoogland, ploegen 60% uitmaken 
van de hier verkochte Lemken ma-
chines.  

Bij Lemken als fabrikant zijn ze 
goed voor een kwart van de omzet. 
Dat komt niet omdat het aantal 
ploegen is afgenomen, maar de an-
dere grondbewerkingsmachines, 
zaaitechniek en spuitechniek heb-
ben zich naast de ploegen sterk 
ontwikkeld. 

Von Busse blijft ook waarde hech-
ten aan de ploeg:”Ze zijn relatief in-
gewikkeld te bouwen”, zegt hij. 
“Cultivatoren en schijveneggen zijn 
gemakkelijker door andere fabrikan-
ten op te pakken, een ploeg is een 
veel meer merk eigen machine”. 

Als voorbeeld noemt hij een nieuwe 
ontwikkeling als de Duramaxx ris-
ters. Hierbij zijn de bevestingspun-
ten van het rister aan de ploeg ge-

.Dr Franz-Georg von Busse  

Geen boorgaten, maar gelijmd 
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 lijmd. Zo hoeven er geen gaten in 
het rister geboord te worden. Want 
juist deze gaten vormen de potenti-
ële zwakke plekken. 

Een andere noviteit is de tractiever-
sterker op de half gedragen ploe-
gen Diamant 11 en 12. Een voor op 
de ploeg gemonteerde hydraulische 
cilinder brengt een deel van het ge-
wicht van de ploeg over op de ach-
teras van de trekker (zie foto).  

Nieuw bij de Diamant 12 is de elek-
trisch-hydraulische over rug/buik 
verstelling vanuit de trekker cabine.   

59e Nationale Ploegwedstrijden 
in Numansdorp  
Op de akkers van de Ambachts-
heerlijkheid Cromstrijen in Numans-
dorp werden 9 en 10 september de 
59e Nationale Poelgwedstrijden ge-
houden. De polder Ambachtsheer-
lijkheid was deze keer voor de vijf-
de keer gastheer van het evene-
ment. Het is eigendom van het BBL 
en niemand minder dan Rebecca 
Parzer, directeur Regio West van 
de Dienst Landelijk Gebied, ver-
richtte de opening met het trekken 

van de eerste voor. 

Toen een week eerder bij 30 gra-
den de veldjes werden uitgezet leek 
er geen vuiltje aan de lucht, maar 
halverwege de week groeiden met 
de hoeveelheid neerslag ook de 
zorgen van de organisatie. Maar 
met een prachtige zaterdag konden 

de wedstrijden als geslaagd worden 
afgesloten. 

Er werd geploegd op tarwe stop-
pels, waar de omstandigheden 
enigszins wisselend waren. Het oe-
fenen was op een stoppel die vori-
ge herfst was geploegd en de wed-
strijden op een stoppel die was ge-
spit. De laatste had daarom wat 
minder bodem waarop sommige 
ploegers zich verkeken. Juryleden 

De jury, klaar voor de wedstrijd. 

Rebecca Parzer 
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Arnold Tijhuis en Mathé van Tilburg 
merkten op dat hierdoor een duide-
lijk verschil in het ploegwerk was te 
zien en dat de ervaren en geoefen-
de ploegers hier sneller hun materi-
aal op kunnen afstellen dan de min-
der ervaren deelnemers. Eén van 
de minder ervaren, maar wel erg 
enthousiaste, ploegers waren Jan 
Zeef uit Uithuizermeeden en Stefan 
van de Water uit Well. Zij waren 
twee van de deelnemers die zich 
via de AOC’s hadden aangemeld 
en op vrijdag hun wedstrijd hadden. 
Stefan en Jan waren zaterdag we-
derom present in de categorie 
wentelploegers. “Gisteren had ik 
een voor te veel, en nu één te wei-
nig, zegt hij, “dat heeft me punten 
gekost”. Daardoor bleef hij op de 
vrijdag net naast het podium, terwijl 
Stefan derde werd.  

Voor het eerst sinds jaren was er 
ook weer eens een vrouwelijke 
deelnemer, de Zeeuwse Nicole Bill. 
Zoals veel van haar collega’s had 
ze het gevoel dat het haar zaterdag 
beter af ging dan de vrijdag, maar 
uiteindelijk bleef ze toch op afstand 

van de top verwijderd.  

Juryvoorzitter Kees de Rijke vond 
dat er door teveel deelnemers te 
weinig wordt gelet op de banden-
spanning. Want na een natte week 
was de grond nog behoorlijk voch-
tig en werd er hier en daar wat af-
geslipt. Iemand die absoluut niet te-
gen slip kan is Arie Wieringa uit Be-
dum. “Met zwait veur de kop is het 
toch gelukt”, zegt hij als hij na af-
loop met zijn rivalen de wedstrijd 
evalueert.  

Uitslagen   

Categorie rondgaand: 1. Ad Buijs, 
Hedikhuizen, Noord Brabant 2. Jac 
Linssen, Horn, Limburg 3. Har Meu-
wissen, Maasbracht, Limburg  

Categorie Wentel: 1. Stefan 
Schreur, Deventer, Overijssel 2. 
Ton Meuwissen, St Joost, Limburg 
3. Wim van den Broek, Veldhoven, 
Noord Brabant 

Categorie Oude tractoren, rond-
gaand hef: 1. Cees de Loof, Arne-
muiden 2. Johannes Timmer, Put-
ten 3. Jan Jonkers, Elshout 

Categorie Oude tractoren, rond-
gaand wiel: 1. Roel Mennega, Eext 
2. Jan Dijk, Dalfsen 3. Hugo Thie-
len, America 

Categorie Oude tractoren, heen en 
weer gaand: 1. Piet Kuipers, Den 
Hout 2. Jan Ligtvoet, Oosteind 3. 
Bertus Huijbregts, Lage Zwaluwe 

Nicole Bil 
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Categorie leerlingen AOC: 1. Jur-
gen Haarman, Diepenveen 2. Philo 
Verplanke, Diepenveen 3. Stefan 
van de Water, Well (Gld) 

Categorie Trekkerbehendigheid: 1. 
Auko Venema, Doezem, Groningen 
2. Paul Jacobs, Gulpen, Limburg 3. 
Ronny de Bakker, Bergeijk, Noord 
Brabant 

Meer op ploegvereniging.nl 

Europees Wentelploegen 
Op 16 en 17 september zijn in 
Oberhausbergen, Frankrijk de Eu-
ropese ploegwedstrijden wentel-
ploegengehouden. Onder bezielen-
de leiding van Ad Buijs hebben Ton 
Meuwissen en Jack van den Broek 
hun beste kunnen vertoond. Er zat 

behoorlijk verschil tussen de resul-
taten van het stoppel en het gras-
landploegen. Opmerkelijk was dat 
de Nederlanders op het grasland 
flink beter uit de bus kwamen. Ton 
eindigde op de 6e plek en Jack op 
de 17e. Winnaar werd Thomas 
Cochrane uit Noord Ierland. Er was 
ook een bezoekersklasse voor 
rondgaand ploegen. Dorinus 

Schoonen behaalde daar de 6e 
plek. Winnaar werd hier Tom Smits 
uit België. 

De wedstrijden werden gehouden 
tijdens een grote manifestatie van 
de Franse jonge boeren organisatie 
Jeunes Agriculteur. Het thema van 
de tentoonstelling Terre Attitude  
was de omgekeerde wereld. Les 
Terres a L’Envers. Er waren meer 
dan 100.000 !! bezoekers. 

European Vintage 
Op 2 en 3 oktober zijn in Noord-
Ierland de Europese ploegwedstrij-
den voor oude trekkers gehouden. 
Deze waren georganiseerd door de 
Northern Ireland Vintage Ploughing 
Assiciation (NIVPA). En vonden 
plaats in de buurt van Hillsborough, 
niet ver van Belfast. 

Dit jaar waren er 22 deelnemers uit 
11 verschillende landen. Op de na-
tionale wedstrijden van 2010 in Ber-
geijk hadden Hans Kuijpers 
(rondgaand getrokken), Henk Pras 
(rondgaand aangebouwd) en Ber-
tus Huijbregts (heen- en weer-

Ton, Dorinus en Jack 
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gaand) zich gekwalificeerd voor 
deelname aan de Europese wed-
strijden. Net als in voorgaande ja-
ren zijn Aljan Nicolai en Harry Ho-
ving mee geweest, respectievelijk 
als steward en als coach/jurylid. 

Omdat het een kostbare zaak was 
om er met trekker en ploeg naar toe 
te reizen, had Hans er voor geko-
zen om ter plekke een trekker te le-
nen. Zijn ploeg paste precies in een 
busje en op die manier kon hij een 
flink bedrag besparen op de 2 over-
tochten. 

In Noord-Ierland hebben ze deze 
zomer net zulk slecht weer gehad 

als bij ons en dat heeft 
de organisatoren ongetwijfeld enke-
le slapeloze nachten bezorgd. De 
gerst was in het weekend voor de 
wedstrijden pas gedorst en toen we 
er ’s woensdags aankwamen, wa-
ren ze nog met man en macht be-
zig om het stro van het land te ha-
len. Als mede-organisator van 
ploegwedstrijden weet ik helaas 
maar al te goed hoe dat voelt! 

Onze gastheren hadden ons verze-
kerd, dat er deze keer geen stenen 
in de grond zouden zitten, maar tij-
dens het oefenen op donderdag 
brak er bij Henk al meteen een stuk 
van een ploegschaar af. Niet goed 
voor het humeur dus en Hans 
moest flink wennen aan zijn geleen-
de trekker. Dit was een Mc Cormick 
W4, een petroleumtrekker met 
magneet ontsteking, zoals kenners 
zullen weten. Bovendien viel het 
niet mee om zijn ploeg op een fat-
soenlijke manier aan de trekker te 
koppelen.  

Voor het eerst waren er nu 2 wed-
strijddagen en daar heeft Bertus 
behoorlijk mazzel mee gehad. Op 
de eerste dag stond hij met slechts 
0,4 punt tekort op de tweede plaats. 
Gelukkig voor hem kon hij dit op de 
tweede dag ruimschoots herstellen 
en dat betekende dus voor de der-
de keer achtereen winnaar bij de 
heen- en weergaande ploegen. 
Voor Hans en Henk verliep het alle-
maal wat minder gunstig; allebeide 
onder in het klassement. Maar on-
danks de teleurstellende resultaten 
hadden ze er geen van tweeën spijt 

Hans Kuijpers met zijn geleende McCormick 

Henk Pras 
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van dat ze zo ver van huis hadden 
geploegd. De volledige uitslagen 
zijn ondermeer te vinden op ploeg-
vereniging.nl  

Met 22 deelnemers uit 11 landen is 
dit een evenement met een uiterst 
bescheiden omvang. Het idee van 
Europese ploegwedstrijden voor 
oude trekkers is geboren in het Ver-
enigd Koninkrijk met aanvankelijk 
alleen maar deelnemers van die 
kant van de Noordzee. Later zijn 
daar Nederland en België bijgeko-
men. Denemarken en Duitsland 
doen soms ook mee en dit jaar was 
er ook een deelnemer uit Oosten-
rijk. De eerste jaren werd er uitslui-
tend rondgaand geploegd op de 
Europese wedstrijden maar in 2007 
is bij wijze van proef het heen- en 
weergaande ploegen aan het pro-
gramma toegevoegd. Dit initiatief 
wordt echter niet breed gedragen, 
want behalve Nederland sturen al-
leen Noord-Ierland en België daar 
elk jaar deelnemers naar toe en het 
is daarom maar zeer de vraag of 

deze categorie wel stand houdt. De 
European Ploughing Association 
(EPA) blijft echter proberen de Eu-
ropese wedstrijden op een hoger 
plan te krijgen. Zo waren er dit jaar 
zelfs 3 introductie categorieën; 1-
schaar rondgaand vintage, 2-
schaar rondgaand classic en 2-
schaar heen- en weergaand classic 
(vintage is van vóór 1960 en classic 
is van 1960 tot halverwege de 70-er 
jaren). Naar het zich laat aanzien 
zou 2-schaar rondgaand classic wel 
eens een blijvertje kunnen worden, 
want daar kwamen al meteen 7 
deelnemers op af. Op de voorjaars-
vergadering van de EPA zal wor-
den besloten voor welke categorie-
ën er in 2012 deelnemers inge-
schreven kunnen worden.    

Bertus Huijbrechts ook wereld-
kampioen 
Bertus Huijbregts uit Lage Zwaluwe 
kan nog een titel bijschrijven op zijn 
palmares. Naast de Nederlandse 
en Europese titels is hij onlangs 
ook wereld kampioen oldtimerploe-
gen geworden.  
Op 24 september jl. werd in Wales 
–na een voorbereiding van bijna 2 
jaar- voor de eerste keer een we-
reldkampioenschap ploegen voor 
oldtimers gehouden. Bertus Huij-
bregts was als Europees kampioen 
uitgenodigd om hieraan deel te ne-

Bertus Huijbrechts 
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men. Er waren 104 deelnemers, 
verdeeld over de verschillende ca-
tegorieën. Het was een bijzonder 
goed georganiseerd evenement op 
het terrein van kasteel Carew in 
Pembrokeshire, gelegen in het 
bergachtige zuiden van Wales. Ber-
tus Huijbregts behaalde op de 
leemachtige grond met zijn McCor-
mick 436 en Rumptstad-ploeg het 
beste resultaat in zijn categorie 
wentelploegen. Hij ontving voor zijn 
prestatie een zilveren beker en oor-
konde. 

Agenda 2012 
Europese wentel ploegwedstrij-
den 2012 in Noord Ierland  

De 29e Europese ploegwedstrijden 
2012 worden gehouden in Noord 
Ierland op vrijdag 5 en zaterdag 6 
oktober te Londonderry, Nederland-
se deelnemers zijn nog niet vastge-
steld. 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren in België 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op zondag 9 september in Hoog-
stade (Westhoek) België. 
Nederlandse deelnemers zijn: 
Roel Mennega (rondgaand getrok-
ken);  Cees de Loof (rondgaand 
hef); Piet Kuipers (heen- en weer-
gaand); Harry Hoving (coach). 

Wereldploegwedstrijden 2012 in 
Kroatië 

De 59e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 september 2012 in Bio-
grad na Moru, Kroatië. Nederlandse 
deelnemers zijn nog niet definitief 
vastgesteld. 

Nationale Ploegwedstrijden  

De plaats en datum van de 60e Na-
tionale Ploegwedstrijden zijn nog 
niet vastgesteld. 

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. Donaties zijn welkom 
vanaf 30 Euro.  

Jaarvergadering 

De jaarvergadering 2012 is op 
zaterdag 4 februari om 10 uur 
bij JAN de WINKEL te Goor. Zie 
verder op ploegvereniging.nl 
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