
Format juryrapport ploegen categorie 1-2-3 versie 03.01.2017 

Juryrapport rondgaand ploegen (categorie 1 en 2) Jurylid/-leden ……………………
veldnummer 

1. beginvoor
schoon, vlak, geen ongeploegde 
stukjes, uniform beeld links en rechts elk 
afzonderlijk, niet aangedrukt door band 
1a. rechtheid beginvoor 

2. aanstorting
goed gesloten, vegetatie ondergedekt, 
even hoog, breed breed en recht dan 
de rest van het ploegwerk. De 
aanstorting kan pas beoordeeld 
worden nadat deze is voltooid is (3 of 4 
omgangen ) 
2a. rechtheid aanstorting 

3. geploegde sneden
niet te sterk verkruimeld, voldoende 
grond voor zaaibed 
4. geploegde sneden
even hoog, even breed en voldoende 
gekeerd 
5. geploegde sneden
goed tegen elkaar aansluiten, 
zichtbaar over gehele lengte van 
perceel (voldoende geaccentueerd) 
5a. rechtheid geploegde sneden

6. dekking groen en stoppel
alle vegetatie moet zijn ondergeploegd 

7. eindvoor opbouw
laatste drie omgangen moeten gelijk 
zijn aan overig ploegwerk, geen smalle 
of brede sneden. 
8. eindvoor
laatste twee sneden moeten aansluiten 
bij overig ploegwerk, uniform beeld 
over gehele lengte, vlak, niet meer dan 
een (1) trekker wiel spoor en een (1) 
ploeg wiel spoor zichtbaar. Niet breder 
dan een (1) schaarbreedte, niet dieper 
dan overig ploegwerk.
8a. rechtheid eindvoor

9. inzetten en uitlichten
inzetten met voorste schaar op 
merkvoor, snel op diepte, uitlichten bij 
bereik grensvoor, zodanig dat veld 
gelijkmatig is geploegd 
10. algemene indruk
totale indruk van gehele ploegwerk, 
beoordeling vakmanschap van de 
ploeger 

totaal aantal punten (maximaal 140) 

dieptemeting (aan jury overlaten) 
totaal aantal strafpunten  
(in mindering op het totaal) 

eindresultaat puntentotaal 



Format juryrapport ploegen categorie 1-2-3 versie 03.01.2017 

Juryrapport heen- en weergaand ploegen (categorie 3)   Jurylid/-leden …………………………
Veldnummer 

1. beginvoor
schoon, over de gehele lengte 
losgesneden, vlak, uniform beeld over 
gehele lengte  
1a. rechtheid beginvoor 

2. aanstorting
gehele opening gevuld. vegetatie 
ondergedekt, uniform beeld, even 
hoog, breed en recht dan  rest van het 
ploegwerk. De aanstorting kan pas 
beoordeeld worden nadat deze 
is voltooid is (3 of 4 omgangen ) 
3. geploegde sneden
niet te sterk verkruimeld, voldoende 
grond voor zaaibed 
4. geploegde sneden
even hoog, even breed en voldoende 
gekeerd uniform beeld 
5. geploegde sneden
goed tegen elkaar aansluiten, 
zichtbaar over gehele lengte van het 
veld (voldoende geaccentueerd) 
5a. rechtheid geploegde sneden 

6. dekking groen en stoppel
alle vegetatie moet zijn ondergeploegd 

7. aanstorting van de geer
eerste snede goed aangesloten en 
zichtbaar, over de gehele lengte  geen 
oneffenheden en geen wielspoor 
zichtbaar 
7a. rechtheid aanstorting van de geer 

8. afwerking derde wendakker en
eindvoor  uniform beeld over gehele 
lengte, vlak en schoon.  Exact op 1,50 
meter van de buurman (16 sneden).  
Geen geer overhouden. 
8a. rechtheid eindvoor 

9. inzetten en uitlichten
regelmatig, op de merkvoor en geen 
wielspoor zichtbaar. uitlichten bij bereik 
grensvoor, zodanig dat veld gelijkmatig 
is geploegd  
10. algemene indruk
totale indruk van gehele ploegwerk,  
beoordeling vakmanschap van de 
ploeger 

totaal aantal punten (maximaal 140) 

dieptemeting (aan jury overlaten) 

meting derde wendakker  
totaal aantal strafpunten  
(in mindering op het totaal) 

eindresultaat puntentotaal 


