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Wolken boven de Ploegvereni-
ging? 
Soms krijg je het gevoel dat zich 
donkere wolken samenpakken bo-
ven onze ploegvereniging. 
Maar, het positieve is dat wol-
ken de neiging hebben om ook 
weer voorbij te trekken. Toch 
dwingen dergelijke wolkenpar-
tijen je tot nadenken over de 
actuele situatie. 

Zo was het de afgelopen winter 
een hele toer om de jaarverga-
dering in de gebruikelijke for-
mule te organiseren. Deze was 
echter nauwelijks achter de rug 
en toen meldde zich spontaan de 
firma Schaap in Biddinghuizen aan 
om ons de komende winter te ont-
vangen.  

Dus de komende jaarvergadering 
vindt weer net als in het verleden 
plaats en nu in Biddinghuizen, op 
de thuisbasis van Poldergoud. 

Een ander hot item is het jaarlijks 
vinden van een geschikte locatie 
voor de Nationale ploegkampioen-
schappen. Deze worden dit jaar ge-
houden op de Oostwaardhoeve in 
de Wieringermeer. En voor het vol-
gend jaar (2009) heeft zich land-
goed Scholtenszathe in Klaziena-
veen spontaan aangeboden om ons 

wederom te ont-
vangen. Als 
ploegvereniging 
worden deze re-
acties bijzonder 
gewaardeerd en 
motiveert om er 
weer wat moois 
van te maken. 

Een wolkenpartij 
van meer structu-

rele aard is de financiële situatie. 
Het wordt steeds moeilijker om 
sponsors te vinden die de begroting 
van onze organisatie structureel wil-
len steunen. De organisatie heeft 
tot een bepaald niveau wel een fi-
nanciële buffer, maar als er jaar op 
jaar toegelegd moet worden, wordt 
het tijd om ergens maatregelen te 
treffen. Daarom wederom een op-
roep aan mensen die zich namens 
onze organisatie willen inzetten om 
potentiële sponsors te benaderen 
en te werven. Zij kunnen de huidge 
sponsorcommissie, welke bestaat 
uit Flip Blom en Co Looijensteijn, in 
hun activiteiten ondersteunen. Met 
een beetje gezamenlijke inzet moet 
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dat lukken. 

Een ander actueel item is dat we 
voor de komende nationale kampi-
oenschappen nog geen bedrijf heb-
ben gevonden om de wedstrijden 
op een interessant programma op 
te luisteren. De provincie Noord-
Holland moet toch voldoende po-
tentieel hebben om een representa-
tief bedrijf te vinden. 

Jaarvergadering 2008 
De jaarvergadering werd op 8 
maart gehouden bij de firma Blom-
Hofmeijer in Loenen. De heer Hof-
meijer gaf een toelichting op de ont-
staansgeschiedenis van zijn bedrijf. 
Door overnames en samenvoegin-
gen is het nu een bedrijf dat vele 
soorten van werkzaamheden ver-
richt, o.a. infrastructuur, land-
schapsinrichting en agrarisch loon-
werk. We danken de firma Blom-

Hofmeijer voor de ont-
vangst. 

De jaarvergadering zelf had een be-

perkt aantal onderwerpen. 

Een van de meest in het oog sprin-
gende ontwikkelingen was de wis-
seling van de wacht van de pen-
ningmeester. Vanwege de toene-
mende werkzaamheden op hun ak-
kerbouwbedrijf hadden Henk en 
Hannie Horring te kennen gegeven 
het penningmeesterschap te willen 
overdragen. Gelukkig werd Harry 
Hoving bereid gevonden deze taak 
op zich te nemen. Elders in deze 

Nieuwsbrief een gesprek met bei-
de partijen. 

Voorzitter Jan Bom ging in op de 
financiële situatie van de Ploeg-
verenigingen en kondigde aan dat 
er niet aan bezuinigingsmaatrege-
len viel te ontkomen.  

Dhr Hofmeijer 
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Er werden enkele inhoudelijke be-
sluiten genomen. 

-Ploegers die in aanmerking komen 
voor deelname aan internationale 
wedstrijden krijgen één week be-
denktijd. Binnen een week geen re-
actie, dan ook geen deelname. 

Reden: Ploegers hebbende neiging 
de beslissing - al dan niet mee te 
gaan -  te lang voor zich uit te 
schuiven. Daardoor moet soms op 
het laatste moment nog naar een 
vervanger uitgekeken moet worden. 
Met deze nieuwe maatregel kan de 
deelnemer tijdig en vlotter aange-
meld worden.  

-Reiskostenvergoeding voor deel-
nemers aan internationale wedstrij-
den komen te vervallen.  

Reden: De reeds genoemde finan-
ciële situatie. 

- De contributies voor provincies 
worden afgeschaft. 

Reden: Organisatorisch eenvoudi-
ger. De contributies waren gerela-
teerd aan het aantal deelnemers. 
Voor de meeste provincies bete-
kende dit dat ze al nauwelijks con-
tributie hoefden af te dragen. Bo-
vendien is daarvoor in de plaats het 
systeem van de donateurs geko-
men.  

Harry Hoving ploegt z’n akker 
wel drie keer 
Beroepsmatig heeft Harry geen affi-
niteit met ploegen. Hij heeft een 
kantoor aan huis van waaruit hij 
werkzaamheden voor een aantal 
landelijke fokkerijorganisaties ver-
richt. 

Daarvoor was hij tot zo’n 15 jaar 
geleden leraar techniek in het land-
bouwonderwijs. Vanwege alle fu-
sies en onderwijsvernieuwingen 
voelde hij zich daar steeds minder 

Harry met kleinzoon Feike 

Jan Bom 
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thuis en om die reden is hij er uitge-
stapt. 

Als techneut heeft hij een ‘hang 
naar het verleden’, zoals hij dat zelf 
zegt. Vooral de revolutie, die Harry 
Ferguson in de ontwikkeling van 
trekkers en werktuigen teweeg 
heeft gebracht, spreekt erg tot zijn 
verbeelding. Hij is dan ook fervent 
verzamelaar van Fergusons gewor-
den. 

Het mooie 
van dat merk 
vindt hij, dat 
er niet alleen 
trekkers van 
zijn gemaakt, 
maar ook 
een hele se-
rie bijpas-
sende werk-
tuigen. Harry 
verzamelt al-
leen spullen 
die hij op zijn hobby-boerderijtje kan 
gebruiken. Zijn paradepaardje is 
een Massey-Ferguson 86 maaidor-
ser, een 7-voets machine uit halver-
wege de 60-er jaren, aangedreven 
door een VW benzinemotor. Met 
deze machine dorst hij elk jaar nog 
zo’n 3 tot 5 ha. 

De verzameling van Harry bestaat 
ondermeer uit 3 trekkers, een ba-
lenpers, een kieper, een maaibalk, 
een zijaanvoerhark, een wiedeg, 
een cultivator, een schijveneg en 
een 7-tal ploegen. Met 2 van die 
ploegen, allebei 2-schaar rond-

gaand, gaat hij regelmatig naar 
ploegwedstrijden. Zijn doelstelling 
daarbij is om met materiaal in oor-
spronkelijke staat zo mooi mogelijk 
ploegwerk te leveren. Daarvoor 
moet flink geoefend worden en dat 
is dus de reden waarom zijn land 
zovaak geploegd wordt. 

Vanaf de beginjaren is Harry lid van 
de OTMV. Hij heeft daar jarenlang 
als hoofdredacteur van het clubblad 
gefungeerd en heeft in een crisispe-
riode deel uitgemaakt van een inte-
rim-bestuur. Hij bekleedt daar nu 
geen functies meer, maar tussen de 
schermen heeft hij nog wel bemoei-
enissen met het wedstrijdploegen. 
Met name voor wat betreft het wed-
strijdreglement en het bewerkstel-
lingen van nationale ploegwedstrij-
den voor oude trekkers onder de 
paraplu van de Ploegvereniging. 

Voor de Ploegvereniging heeft Har-
ry al een aantal jaren gejureerd en 
is als coach met de Nederlandse 
delegatie naar Europese wedstrij-
den geweest. Inmiddels maakt hij 
ook deel uit van het bestuur en 
heeft het penningmeesterschap 
overgenomen van Henk Horring. 

Henk en Hannie Horring: 
"Gezellige tijd" 
Op de jaarvergadering werd for-
meel afscheid genomen van Henk 
en Hannie Horring, die gedurende 8 
jaar samen de financiën beheerden. 

Henk was vanaf 1993 wedstrijd-
ploeger en zijn eerste Nationale 

Denemarken 2003 
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Kampioenschap-
pen waren in de 
Wilhelminapolder, 
weet hij nog. 
"Maar als je één 
keer in het circuit 
zit en je leert el-
kaar wat kennen, 
zit je in het be-
stuur voor je er 
erg in hebt", zegt 
Henk. Hij werd gevraagd om pen-
ningmeester te worden, hetgeen 
hij samen met zijn vrouw Hannie 
deed. Als team leverden ze altijd 
een waardevolle bijdrage aan het 
welslagen van de ploegwedstrij-
den. Hannie was actief op het se-
cretariaat en Henk was, meestal 
met Dick Voskamp en Remmelt 
Panman actief in het veld, te be-
ginnen met het uitzetten van de 
veldjes.  

Zoals met de meeste activiteiten 
kijk je achteraf altijd terug op hoog-
te- en dieptepunten.Het hoogtepunt 
hoeft Henk niet lang over na te den-
ken, dat waren de Europese kampi-
oenschappen in Numansdorp. 
Dieptepunten heeft hij eigenlijk niet 
meegemaakt, al baarde het hem 
wel zorgen dat het de laatste jaren 
steeds moeilijker werd om de zaak 
financieel rond te zetten. 

Henk en Hannie hebben een akker-
bouw van respectabele omvang in 

Zuidelijk-Flevoland. "Ik had het 
werk voor de ploegvereniging 
nog wel graag willen voortzet-
ten", zegt Henk. "Maar de laatste 
jaren is het deelnemersveld met 
de komst van de oldtimers aan-
zienlijk groter geworden, dat be-
tekent dat je al met al bijna een 
week bezig bent, te beginnen 
met het uitmeten tot en met het 
opruimen. De wedstrijden vallen 

net in de tijd dat het ook erg druk is 
met de oogst-
werkzaamheden 
op het bedrijf en 
dat viel steeds 
moeilijker te com-
bineren". Ze den-
ken echter met 
veel plezier terug 
aan deze periode, 
waarbij vooral de 
plezierige 

'teamsfeer' in het bestuur hen nog 
lang bij zal blijven. Deze mening 
blijkt overigens wederzijds. Ook 
voorzitter Jan Bom heeft kijkt met 
plezier terug op de samenwerking 
met Henk en Hannie. "Ze waren al-
tijd een positieve toevoeging" zegt 
hij. "Henk vormde als uitvoerende 
kracht bij het uitzetten met Dick en 
Remmelt een ideale combinatie van 
niet zeuren, maar werken. Hannie 
had de perfecte capaciteiten voor 
het secretariaat. Maar ik kan hun 
overwegingen om te stoppen goed 

Henk Horring 

Hannie Horring 
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snappen en wij wensen hen verder 
veel succes en geluk". 

Lemken naar nieuw record 
Over het jaar 2007 bereikte Lemken 
een omzet van 182 miljoen euro. 
Ten opzichte van het voorgaande 
jaar was dit een stijging van 31,4% 
en meldde men voor het vierde op-
eenvolgende jaar een record. Voor-
al de buitenlandse markten lever-
den een wezenlijke bijdrage aan de 
groei. Het exportaandeel groeide 
naar 70%, maar ook op de Duitse 
thuismarkt heeft Lemken goede za-
ken gedaan en kon men z’n markt-
positie verder uitbouwen. 

Lemken heeft in Duitsland momen-
teel drie fabrieken, de hoofdvesti-
ging in Alpen en in Hetzerath en 
Meppen zijn de beide fabrieken 
voor veldspuiten gevestigd. In totaal 
werkten hier eind vorig jaar 685 me-
dewerkers. Dit aantal verwacht men 
dit jaar verder uit te breiden. 

In Alpen gaat men dit jaar de opper-
vlakte van de productie en verzend-
afdeling met 50% vergroten en in 
2009 hoopt men een nieuwe lakin-
stallatie in gebruik te nemen. 

Gezien de verwachte omzetstijging 
in de Oosteuropese landen wil men 
daar de vertegenwoordiging ver-
sterken. Men investeert niet alleen 
in een verkoop- en servicepunt in 
Rusland, maar ook in een vergelijk-
baar project in Kiev (Oekraïne). Op 
middenlange termijn overweegt 
men ook daar machines te assem-

bleren met werkbreedtes tot 12 me-
ter. 

Op basis van de positieve stem-
ming in de landbouw verwacht 
Lemken ook dit jaar weer een hoge-
re omzet te kunnen realiseren.  

Hogere omzet voor Vogel & 
Noot 
In 2007, het jaar dat Vogel & Noot 
135 jaar bestond, wist men de ge-
plande omzet van 50 miljoen euro 
riant te overschrijden. 

Men kwam uit op een omzet van 56 
miljoen euro en dat was een stijging 
van 19% ten opzichte van het voor-
gaande jaar. 

Op de Oostenrijkse thuismarkt zag 
men zelfs een stijging van 38%. 

Maar ook op de exportmarkten, met 
name Duitsland en Frankrijk, heeft 
men goed geboerd. Belangrijke 
groeimarkten waar men veel aan-
dacht aan besteedt zijn Rusland en 
de Oekraïne. 

De stijging had betrekking op de 
volle breedte van het grondbewer-
kingsprogramma, maar de ploegen 
sprongen er in positieve zin uit. 
Voor dit jaar heeft men een miljoe-
neninvestering gepland om de pro-
ductie van ploegen verder te opti-
maliseren om huidige positie in de 
EU te kunnen handhaven. 

Om de productiecapaciteit te verho-
gen en het programma voor grond-
bewerkingsmachines te verbreden 
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kijkt men uit naar een nieuwe loca-
tie en hoopt men op korte termijn 
een beslissing te nemen. 

Eén van de hoogtepunten van het 
afgelopen jaar noemt men in de af-
deling zaaitechniek de overname 
en integratie van de Slowaakse fir-
ma Agrofinal/Mistral. Voor dit jaar 
ziet men het resultaat om twee re-
denen met vertrouwen tegemoet, 
ten eerste door de goed gevulde or-
derportefeuille en ten tweede door 
de verbreding van het leveringspro-
gramma.  

Vari-Master 182, een nieuwe 
ploeg van Kuhn 
Van Reesink Technische Handel in 
Zutphen ontvingen we de volgende 
informatie betreffende de Vari-
Master 182 T, een nieuwe 7-schaar 
gedragen ploeg van Kuhn. Enkele 
technische kenmerken zijn:  
- Hij heeft een uit één stuk gelaste 
kop met Optidrive schokdemping/
dansonderdrukking en een in hoog-
te verstelbare koppelstang. 
- Een zeer sterke frame constructie 
tussen ploegkop en ploegboom. 
Het is een versterkte ploegboom 
door een driehoek constructie. 
- De voorscharen zijn in 3 verschil-
lende standen/posities te verstellen. 
- Hydraulisch verstelbare snijbreed-
te van de scharen (VM modellen) 
en hydraulische verstelling van de 
gecombineerde treklijn/voorste 
schaar. 
- Meer verschillende steunwielen 
mogelijk, zowel achter- als zijmon-
tage. Als optie een hydraulisch ver-

stelbaar dieptewiel. 
- Trekboutbeveiliging op ploeglicha-
men, waarbij de bout in de lengte 
wordt doorgetrokken en niet 
'afgeschoren'. 
- Slijtpunten van de varioscharnier-
punten en de stuurstang zijn ver-
werkt in de ploegboom. 
- Maximum toegestaan vermogen 
304 pk. 

- Ploegbreedte 30 tot 48 cm. 
- Hoogte onder de ploegboom 80 
cm. 
- Afstand punt tot punt 96 cm. 
- Afmeting van de ploegboom 180 
mm. 
Leverbare ploeglichamen HB6 voor 
zand en lichte klei en P6 als kleiris-
ter. 

Regionale Ploegwedstrijden 
Informatie over regionale wedstrij-
den en aanvullende informatie over 
andere wedstrijden zijn te raadple-
gen op of via 
www.ploegvereniging.nl 
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 Agenda 2008 
Wereldploegwedstrijden op 15 en 
16 augustus 2008  in Oostenrijk 

De 55e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 augustus 2008 nabij 
kasteel Grafenegg in Oostenrijk. 
Nederlandse deelnemers zijn:  
Rondgaand: John Buijs  
Wentel: Bert van Rijn. 

Europese wentel ploegwedstrijden 
op 17 en 18 oktober 2008 in Dene-
marken 

De 25e Europese ploegwedstrijden 
2008 worden gehouden op vrijdag 
17 en zaterdag 18 oktober 2008 in 
Sunds, Denemarken.  
Nederlandse deelnemers zijn:  
Wentel: Mart Bakker  
Wentel: Wim van de Broek. 

Europese ploegwedstrijden met ou-
de tractoren op 19 september 2008 
in Wales 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op vrijdag 19 september 2008 in 
Presteigne, Powys, Wales. 
Nederlandse deelnemers zijn Leen 
Ras, Johannes Timmer en Jan de 
Pinth 

Nationale Ploegwedstrijden op 10 
en 11 oktober 2008 in Slootdorp,  
Wieringermeer 

De 56e nationale ploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 10 en 
zaterdag 11 oktober 2008 op de 
Oostwaardhoeve, Slootdorp, Wie-
ringermeer. 
 
Ook een wedstrijd aan te melden? 
e-mail de informatie dan naar  
info@ploegvereniging.nl. 

 

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.  
Donateurs krijgen de nieuwsbrief, 
de ploeggids en uitnodigingen voor 
vergaderingen toegezonden. Dona-
teurs krijgen bij de nationale ploeg-
wedstrijden een korting op de in-
schrijfgelden.  


