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Veenhuizen 
Lange tijd was de naam Veenhui-
zen verbonden aan een oord waar 
je werd weggestopt. Een plek voor 
wezen, bedelaars en landlopers. In 
het midden van de 19e eeuw wer-
den de gebouwen omgezet in ge-

vangenissen. Pas 
sinds 1981 is er 
vrije toegang tot 
het dorp Veenhui-
zen. Een van de 
in 1823 als werk-
gesticht opgerich-
te gebouwen is nu 
als gevangenis 
museum ingericht.  

Veenhuizen heeft ook een land-
bouwbedrijf waar gedetineerden 
werkzaamheden kunnen verrichten. 
Op een gedeelte van de percelen 

van het landbouwbe-
drijf worden de Nati-
onale Ploegwedstrij-
den gehouden. De 
afvaardigingen naar 

de internationale wedstrijden zijn 
zich aan het voorbereiden. Daar 
hebben we ook wat tegenslagen. 
Bij de oldtimers is onze deelnemer  
heen– en weergaand Jan Ligtvoet 
onlangs overleden. Een  prettige 
collega ploeger en het is een groot 
verlies. 
Bij de voorbereidingen voor deelna-
me aan de wereldploegwedstrijden 
hebben we moeten constateren dat 
het de deelnemers niet mogelijk 
was tegen redelijke kosten materi-
aal naar Kenia te verschepen. Er 
waren te veel onzekerheden en he-
laas zijn er in Kenia geen mogelijk-
heden ploegen te huren. Dus Ne-
derland neemt dit jaar niet deel aan 
deze wedstrijd.   Maar de komende 
weken zijn wel de Europese wed-
strijden. De deelnemers en coaches 
wensen we veel succes!  
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 Ploegsneden van de 
SIMA in Parijs  
Op de jongsleden gehouden SIMA 
in Parijs waren er op ploegterrein 
diverse nieuwigheden te bespeu-
ren. Als eerste was er natuurlijk het 
nieuws dat Amazone de ploegacti-
viteiten van het failliet gegane Vo-
gel & Noot had overgenomen. Onze 
Oostenrijkse contactpersoon stond 
nu met oranje Amazone stropdas 
op de stand van zijn nieuwe werk-
gever. Hij was blij met deze overna-
me, na een onzekere periode onder 
een Russische eigenaar kunnen ze 
onder Amazone de blik weer op de 
toekomst richten binnen een bedrijf 
dat actief werkt aan nieuwe ontwik-
kelingen. De ploegen die hij altijd 
met verve aan de man bracht ston-
den er nu in de bekende groen/
oranje kleuren en dragen de naam 
Cayros. De ploegen die Amazone 

zelf had dragen de naam Cayron.               
Een zelfde soort verhaal kwamen 
we tegen op de stand van New Hol-
land, die kort er voor het merk 
Kongskilde had overgenomen als 
en verdere stap in de richting naar 
een breder full-liner schap. 
Kongskilde was voorheen eigen-
dom van de DLG, een Deense co-
öperatie met 29.000 boeren leden. 
Ook deze vertegenwoordiger was 
blij met de nieuwe situatie, met een 

moederorganisatie die in dezelfde 
branche zit. De ploegen waren er 
nog wel in de bekende Kongskilde 
kleuren. Nieuw aan de ploeg was 
een steunwiel waarmee men de 
maximale ploegdiepte in kan stel-
len. Maar interessant is dat men tij-
dens het ploegen de werkdiepte 
kan verminderen waardoor, bijvoor-
beeld bij de wendakker, de ploeg 
geleidelijk omhoog komt en men en 
men zo mooiere in- en uitzetten 

Kongskilde ploegen staan nu op de stand van new 
Holland, maar voorlopig nog wel in de eigen 
kleurstelling. 

De Vogel & Noot in zijn nieuwe Amazone outfit. Ze 
dragen de naam Cayros. Op de foto de Cayros                    

XMS met strokenrister  
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krijgt. Ook bij het afploegen van ge-
ren en eindvoren kan men hier pro-
fijt van hebben.  
Een voor ons minder bekende fabri-
kant is het Franse Bugnot. Ze heb-
ben nog geen vertegenwoordiging 
in Nederland, maar ze willen hier 
wel op de markt. Het is een fabri-
kant die al meer dan 30 jaar ploe-
gen bouwt, maar door teveel con-
currentie zijn ze 6 à 7 jaar geleden 
gestopt met de conventionele ploe-
gen en hebben ze zich nu gestort 
op de zogenaamde ‘eco’-ploegen. 
Ze maken nu ploegen in meerdere 
varianten, maar allemaal met een 
maximale werkdiepte tot 15 cm. Ze 
mikken hiermee vooral op de biolo-
gische landbouw.  
 

Bestuur PVN be-
zoekt bandenfabri-
kant Vredestein  

Begin maart was het bestuur van 
de Ploegvereniging Nederland te 
gast bij bandenfabrikant Vredestein 
in Enschede, gastheer was Joost 
Mulder. 
Alvorens in te gaan op de actuele 
situatie werpen we een blik in de 
geschiedenisboeken van Vredes-
tein. En dat gaat terug tot 1909 als 
ir. E.L.C.Schiff een bedrijf opricht 
dat rubber produceert. Hij doet dat 
op een tuinderij genaamd 
‘Vredestein’ in Loosduinen. In de ja-
ren rond de Eerste Wereldoorlog 
houdt men zich vooral bezig met 
autobanden, maar deze activiteiten 
worden in 1925 beëindigd.  Na de 

Tweede Wereldoorlog wordt de 
draad weer opgepakt en wordt in 
het kader van de wederopbouw de 
N.V. Nederlands-Amerikaanse Au-
tobandenfabriek Vredestein opge-
richt. Hier werden in licentie van het 
Amerikaanse BFGoodrich banden 
gefabriceerd. Goodrich heeft op dat 

Het Franse Bugnot specialiseert zich in eco-
ploegen en heeft daarin een breed assortiment, 
zowel rondgaande ploegen als wentelploegen  
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moment 20 procent van de aande-
len van Vredestein. Maar de op 
Amerikaanse leest geschoeide ban-
den voldoen niet overal op de door 
oorlogsgeweld aangetaste Neder-
landse wegen. Als gevolg hiervan 
introduceert Vredestein in 1951 de 
Profilux, een eigen Europese band. 
En om deze band nationale be-
kendheid te geven werd Profilientje 
opgetrommeld. Profilientje werd als 
een Frau Antje-
achtige juffrouw live 
ten tonele gevoerd 
op belangrijke ten-
toonstellingen en 
dergelijke evene-
menten en vooral 
ook in advertenties. 
Ze kreeg in 1958 
gezelschap van 
haar Vredesteinzus 
Masterlientje.  
Niet veel later, in 
1962 gaat Vredes-
tein een fusie aan 
met de Verenigde 
Nederlandsche Rubberfabriek He-
vea en groeit het bedrijf uit tot de 
tweede fabrikant die na Michelin ra-
diaalbanden op de markt brengt. 
Eind 1965 produceert Vredestein 
de 500.000-ste landbouwband. Tot 
het begin van de 70-er jaren heeft 
BFGoodrich een aandeel in Vredes-
tein van 20 procent. Maar de ver-
houdingen beginnen wat te wringen 
en men kreeg het gevoel dat de 

Amerikaanse partner weinig inte-
resse had hoe Vredestein zich ont-
wikkelde. Er werd contact gezocht 
met GoodYear waarop deze een 
bod uitbracht op Vredestein en 
daarmee was ook de interesse van 
BFGoodrich weer geprikkeld. Hoe-
wel GoodYear aanvankelijk succes 
leek te hebben, kwamen BFGood-
rich en GoodYear toch tot een over-
eenstemming dat BFGoodrich het 

belang van GoodY-
ear over kon nemen. 
Hierop verscheen de 
naam BFGoodrich 
steeds nadrukkelij-
ker op allerlei recla-
meuitingen en ban-
den ten koste van 
Vredestein. In 1976 
barstte de bom en 
trok BFGoodrich 
zich uit Vredestein 
en Europa terug. 
Het Nederlandse Mi-
nisterie van Econo-
mische Zaken heeft 

in de daarop volgende jaren in stap-
pen de aandelen van Vredestein 
overgenomen. Vredestein ontwik-
kelt zich daarop in rap tempo en in-
vesteert in een nieuwe mengerij en 
een geautomatiseerde Orbitread 
voor de productie van grote maten 
trekker- en landbouwbanden. In 
1982 had het een productie van 
380.000 landbouwbanden.   
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Parallel ploegen  
Op de Nationale Ploegwedstrijden 
is er dit jaar een nieuwe categorie, 
nl parallel ploegen voor 2 schaar 
wentel ploegen met een young ti-
mer trekker. Geen hydrauliek aan 
de ploeg, dus puur natuur.  
Daarnaast is het veld rechthoekig 
zoals bij het rondgaand ploegen, 
dus ook de extra handicap van een 
geer ontbreekt. Maar de opening is 
ook gelijk aan rondgaand, dus een 
opening naar beide zijden. Hierna 
volgen een aantal foto’s die een 
toelichting moeten zijn op het paral-
lel ploegen. De inzet is dat deze ca-
tegorie ook op de Europese ploeg-
wedstrijden worden geïntroduceerd, 
dit jaar in Duitsland. 

 
 
Begin-
voor, met 
achterste 
rechtse li-
chaam. 
 

 
 

 
Begin-
voor 2e 
gang, net 
als bij de 
rond-
gaande. 
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Aanstor-
ting 4 
gangen 
 
 

 
 
 
 
 
Over-
springen 
naar ho-
ger num-

mer en veld ploegen tot aan je ei-
gen beginvoor 

 
 
Eindvoor 
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Agenda  
 
34e Europese wentel ploegwed-
strijden in Zwitserland 19 en 20 
augustus, Diesenhofen. 
 
20e Europese ploegwedstrijden 
met oude tractoren 2017 in Duits-
land op 30 aug. - 3 sept. te Ka-
deltshofen, Duitsland 
 
65e Nationale Ploegwedstrijden 
vrijdag 15 en zaterdag 16 septem-
ber 2017 te Veenhuizen. 
 
64e Wereldploegwedstrijden 
2017 in Kenia op 1 en 2 december 
Egerton University, Nakuru, Kenia.   
 
Deze nieuwsbrief kwam tot 
stand met bijdragen van Hendrik 

Begeman en 
Hans Spieker. 

Adresgegevens secretariaat en 
donateursadministratie: 
 
St. Ploegvereniging Nederland 
Nieuwkuijksestraat 41 
5253 AD  Nieuwkuijk 
info@ploegvereniging.nl 
 
Donaties zijn welkom vanaf       
€ 30.  


