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Jaarvergadering bij 
De Groot en Slot 
Op vrijdag 23 februari is de jaarver-
gadering bij De Groot en Slot. Zij wil 
wereldwijd bekend staan als dé 
specialist voor uitgangsmateriaal 
van ui, sjalot, knoflook en stengelui.  
De Groot en Slot 
Westelijke Randweg 1          
1721 CH Broek op Langedijk 
Het programma is: 
Agenda:  10:30 Ontvangst/ koffie 
               11:00 Jaarvergadering 
               12:00 Bedrijfspresentatie 
               12.45 Lunch, bijdrage € 5, 
               13.30 Rondleiding door  
         bedrijf en kassen 
               15.00   Koffie of thee 
               16.00   Einde  
 
 

 
 
 
 
 
 

Graag nodigen we belangstellen-
den uit voor deze jaarveradering. 
 
Opgave is verplicht in verband met 
de lunch. Opgave aantal deelne-
mers via secretariaat;  
info@ploegvereniging.nl of   
jdepinth@home.nl. 
 

Internationale 
wedstrijden 2018 
Ook in 2018 zijn er een reeks van 
internationale wedstrijden waar af-
vaardiging namens Ploegvereniging 
Nederland gaat plaatsvinden. De 
aftrap is bij de Europese ploegwed-

strijden wentelploe-
gen. Deze wedstrij-
den worden gehou-
den op zo’n 200 
km ten noord-
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oosten van Moskou op zaterdag 23 
juni en zondag 24 juni. Op het mo-
ment van dit schrijven hebben de 
beoogde deelnemers nog geen de-

finitief besluit geno-
men. Meenemen van 
eigen materiaal naar 
landen als Rusland is 
een dure aangelegen-
heid. Als bestuur heb-

ben we bij de organisatie op voor-
hand al een reservering gedaan 
voor het huren van trekkers en 
wentelploegen. Maar de keus in 
merken zal wel beperkt zijn. De 
Russen hebben een mooi 5– of 7-
daags programma opgezet dat ook  
voor bezoekers interessant is. 
 
Op 14 en 15 augustus zijn de Euro-
pese ploegwedstrijden oldtimers. 
Deelnemers zijn Harry Kusters wiel-
ploeg, Gerard Hoogendijk youngti-
mer hef en Frans Das oldtimer hef. 
Marius Jenniskens en Jan Holle-
brandse heen– en weergaand en 
Maarten de Jong classic heen– en 
weergaand (parallel). Peter Beex 

zal namens PVN als coach/ jurylid. 
 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 septem-
ber zijn in Duitsland, Baden-
Württemberg, op het Hofgut Einsie-
del de 65e Wereld Ploeg Wedstrij-
den. De organisatie is goed op 
stoom en het zullen mooie wedstrij-
den gaan worden.  
Deelnemers zijn 
Ad Buijs, rond-
gaand en Ton 
Meuwissen, 
wentel. Coach 
en jurylid is Piet 
Meuwissen. 
 

Ad Buijs heeft samen met Piet Meu-
wissen al een bezoek gebracht aan 
de boerderij waar de wedstrijden 
worden gehouden. De grond is ge-
keurd en op samenstelling onder-
zocht. Het komt nu aan op het vak-
manschap en het nog beter ploe-
gen dan de andere deelnemers. We 
wensen Ad en Ton podiumplaatsen 
toe.  
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 Kenia, the place to be 
for the WPC  
Je moet er zijn geweest om te gelo-
ven hoe mooi en uitdagend het is 
om te mogen deelnemen aan de  
Wereldploegkampioenschappen in 

Kenia. Wat een belevenis en wat 
een ervaring. Het doet er niet toe of 
je toeschouwer, deelnemer of be-
stuurslid bent. Je treft een openhar-
tig, vriendelijk, hulpvaardig en een 
in de mens geïnteresseerde bevol-
king aan. Wel vol met handelsgeest 

en verleidend tot het 
doen van “Kenian 
style merchandising”. 
Als je er een paar 
weken bent, dan be-
grijp je ook de nood-
zaak hiervan; er 
heerst veel armoede 

en ieder moet elke dag weer op-
nieuw proberen om in zijn of haar 
levensbehoefte te voorzien……en 
die is niet erg groot. Ondanks de ar-
moede, ervaarden wij dat de bevol-
king een ander soort rijkdom bezit, 
waaraan wij in onze westerse we-
reld een schaarste lijken te hebben, 
en dat is DE TIJD.   
Elke ochtend met de Landcruiser of 
bus vanuit ons hotel in Nakuru was 
het een half uur rijden naar het uni-
versiteitscomplex Egerton met haar 
Ngongongera Farm, waar de oefen- 
en wedstrijdvelden lagen. Onder-
weg mais, natuur, ananasvelden en 
houten hutjes voorzien van het op-
schrift ‘butchery/hotel’. Wel bijzon-
der: Op de hoogvlakte (2200m bo-
ven NAP) en op de evenaar ploe-
gen met de zon recht boven je met 

heerlijk weer tus-
sen de 23 en 29 
graden, kortom 
een heerlijk kli-

maat. 

Remmelt Panman in functie als head steward 
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Hoeden kopen en flink insmeren 
was het devies. 
Het ploegen: geweldig vruchtbare 
grond, vochtvasthoudend op een 
licht glooiend terrein. Geschikt om 
het gehele jaar rond te zaaien en 

oogsten. Alle grondwerkzaamheden 
worden met een schijveneg be-
werkt. Het grasland en de tarwe-
stoppel kende dus een dunne be-
werkte bouwvoor met een diepe 
doorworteling. De bewerkingsspo-
ren van de schijveneg en wielspo-

ren leverden grote discussie op met 
betrekking tot de te hanteren ploeg-
diepte. Na afloop lag er een bewijs 
dat je zowel met een ploegdiepte 
van 22 cm als 16 cm perfect werk 
kon leveren. Veel deelnemers had-
den kunststof risters gemonteerd 
om zich te wapenen tegen de plak-
kerige grond, doch er werden ook 
goede resultaten behaald met sta-
len risters. Zit het tussen de oren? 
Is het de vakmanschap? Het mate-
riaal? We zullen het zien bij onze 
nederlandse deelnemers bij de aan-
staande wereldkampioenschappen 
in Duitsland. Het deelnemen aan de 
wereldkampioenschappen draait 
niet alleen om het ploegen, je krijgt 
er zoveel meer bij; een bredere kijk 
op de wereld, een beter begrip voor 
‘s lands eer en ’s land wijs en 
vriendschap. Pax arva colat. 
 

Zwitserland,  
’t War kei schon 
Het is al weer even geleden maar 
de herinneringen staan ons nog 
goed bij. Bram van Beers en ik 

Bezoeker en bestuurslid, samen bij de vlag 
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(Harm van der 
Velden) waren 
de gelukkigen 
die deel konden 
nemen aan de 
Europese ploeg-
wedstrijden 
wentelploegen in Diessenhofen, 
Zwitserland. Een unieke kans want 
toevallig zijn we al van jongs af aan 
buurjongens, leeftijdgenoten en lief-
hebbers van ploegen. 
In de voorbereidingen zijn veel aan-
passingen aan trekker en ploeg ge-
daan, naast het oefenen op ver-
schillende graanpercelen.  Vanaf 
het begin samen met Ad Buijs en 
Arnold Tijhuis, die ons met raad en 
daad bijstonden. 
De reis met de vrachtwagen van Ad 
ging vloeiend, op een enorme klap-
band na. Vlak voor de Zwitserse 
grens zijn we een aantal dagen bij 

een akkerbouwer 
te gast geweest, 
waar meer dan 
genoeg ruimte 
was om te oefe-
nen en te wen-
nen aan de 

grond.  
Het wedstrijdterrein 
lag op slechts 15 km 
afstand, zo kon de 
vrachtwagen in 
Duitsland blijven en  
wij zonder 

moeite met het materieel 
de grens over.  
Het officiële programma 
was strak en goed ge-
pland. Ook daarin waren 
nog 2 oefendagen opge-
nomen. De ploegvelden 

waren voor Zwitserse begrippen 
goed vlak, helaas ook erg rijk aan 
stenen met alle ongemakken van 
dien. Het materiaal had het zwaar 
te verdu-
ren.  
De Zwit-
sers had-
den nog 
een mooi 
stukje mu-
ziek bij de 
officiële opening. 
De eerste wedstrijddag ging uitste-
kend en daar haalde ik de 13e 
plaats. Dag twee zag ik pas na af-
loop dat een voorschaar ontzet 
was, vast door een steen. Bij de 
einduitslag Bram haalde de 19e 
plaats en ik de 16e, waarmee we 
nog altijd zeer tevreden zijn! 
Na afloop is de vlag overgedragen 
aan Rusland. Wij wensen de deel-
nemers van dit jaar een net zo’n 
leuke en leerzame 
week en een goe-
de wedstrijd. 
’t War kei schon!  
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Jubileumjaar Case  
Het afgelopen jaar vierde Case z’n 
175 jarig bestaan. Reden voor een 
bezoek aan Racine, in de Ameri-
kaanse staat Wisconsin, de plaats 
waar het begon. Momenteel wordt 
ondermeer de Case IH Magnum 
hier gebouwd. 

De basis werd 175 
jaar gelegd door Je-
rome Increase Ca-
se. Hij werd 11 de-
cember 1819 als 
boerenzoon gebo-
ren in Williamstown, 
in de staat New 
York. Op zijn 16e 

overtuigde hij zijn vader om een 
dorsmachine aan te schaffen. In die 
tijd nog een primitieve machine met 
de naam ‘Ground Hog’. Hiermee 
verdiende hij geld en kon hij zich de 
techniek eigen maken. In 1842 
kocht hij zes Ground Hogs en trok 
er mee naar Wisconsin, want in de 
midwest waren de tarwevelden om 
de dichtbevolkte gebieden in het 
oosten te voeden. Vijf machines 
heeft hij meteen verkocht en met de 
laatste ging hij zelf dorsen. Hij ves-
tigde zich als J.I.Case Company in 
Rochester, maar trok later met zijn 
onderneming naar Racine vanwege 
de betere watervoorzieningen.                                                               
De eerste dorsmachines waren van 
hout, maar na een grote brand in de 
fabriek, die 110 dorsmachines ver-

woestte, schakelde Case in 1904 
als eerste over naar metalen dors-
machines.                                                 
De eerste 27 jaren waren de dors-
machines de basis van de ‘J.I.Case 
Threshing Machine Company’ en 
Jerome Case kreeg de erenaam 
‘Threshing Machine King’. Maar 
hier bleef het niet bij, hij werd ook 
gekozen tot burgemeester van Ra-
cine en tot senator van de staat 
Wisconsin. Nog steeds zijn straten 
naar Case vernoemd en is ‘Old 
Abe’ nog prominent aanwezig.                    
 
Old Abe                                                       

Old Abe, is de ade-
laar op de globe, het 
bekende handels-
merk van Case. De-
ze adelaar was de 
mascotte van het 
Achtste Regiment 
van Wisconsin gedu-
rende de burgeroor-
log. De manschap-
pen noemden hem 
de ‘Old Abe’, ge-

noemd naar de vroegere president 
Abraham Lincoln en groeide in die 
tijd uit tot een nationaal symbool. 
Tijdens een parade was Jerome 
Case diep onder de indruk bij het 
zien en horen van het vertoon van 
de krachtige adelaar. Na de oorlog 
was Case vastbesloten om deze 
adelaar als zijn handelsmerk te 
adopteren en zo verscheen het in 
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1869 als eerst op zijn Eclipse dors-
machine. Het zou meer dan 100 
jaar het handelsmerk blijven. In die 
vorm is hij bekend geworden en 
veel dealers hadden zo’n anderhal-
ve meter hoge Old Abe op hun be-
drijf. Maar toen deze na de samen-
voeging met International Harvester 
moest worden ingeleverd waren 
veel van deze vogels gevlogen of 
‘gestolen’. Af en toe kom je nog 
zo’n ‘Old Abe’ tegen.    
                  
Van tredmolen naar stoom                                                  
Dorsmachines werden aangedre-
ven door één of meerdere paarden 
in een tredmolen. Maar met het gro-
ter worden van de dorsmachines 
voorzag Case dat er gezocht moest 
worden naar een andere aandrij-

ving. Hierop begon Case in 1869 
met het bouwen van stoommachi-
nes. Deze waren enkel geschikt 
voor het aandrijven van machines, 
zoals dorsmachines, en moesten 
nog met paarden verplaatst wor-
den. In 1876 kwam Case met zijn 
eerste stoommachine die op eigen 
kracht kon rijden. Case heeft tot 
1926 36.000 stoommachines ge-
bouwd en in dat jaar is de productie 
gestopt, nadat Case in 1911 zijn 
eerste trekker met benzinemotor 
bouwde.   
           
International Harvester                             
Maar Case was niet de enige fabri-
kant van dors- en stoommachines. 

In de aangren-
zende staat Illi-
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nois hadden rond 1890 een groepje 
leidende zelfbinderfabrikanten, 
waaronder McCormick en Deering, 
een voorlopige overeenkomst om 
hun activiteiten te bundelen. Maar 
het kwam niet tot een afronding. 
Uiteindelijk wist J.P.Morgan & Co in 
1902 de beide rivalen samen te 
brengen waarop vijf ondernemingen 
werden samen gevoegd tot Interna-
tional Harvester Company. Maar 
het tarwe areaal liep terug en daar-
mee ook de verkopen. Voor de sa-
menvoeging verkochten de fabri-
kanten samen nog 152.000 zelfbin-
ders per jaar, na de samensmelting 
was dit teruggelopen tot 91.000 
stuks. Hierdoor werden de over-
headkosten te hoog en moest de 
onderneming reorganiseren. Zo 
werd het accent minder op de 
graanoogst gelegd, maar ook op 
machines voor de grondbewerking. 
Dit leidde tot een bredere basis, 
maar ook tot meer productiesprei-
ding over het jaar.                            
Een belangrijke innovatie van Inter-
national Harvester was de introduc-

tie van de axiaal stroom combine in 
1977.              
IH-ingenieurs waren al 15 jaar op 
zoek naar een systeem met meer 
capaciteit en vervanging van de 
schudders met hun nodige proble-
men. Met de Axial Flow werd het 
aantal bewegende delen terugge-
bracht van 36 naar zes. En hoewel 
het conventioneel dorssysteem al-
tijd heeft standgehouden, hebben 
toch veel collega fabrikanten een 
dergelijk axiaalstroom systeem in 
hun programma opgenomen. 
 

En daarna                                                   
In 1970 werd J.I.Case overgeno-
men door Tenneco Inc,  waarna 
twee jaar later ook het Engelse Da-
vid Brown volgde en integreerde in 
het Case programma. In 1984 werd 
de landbouwtak van International 
Harvester overgenomen waarna het 
met Case werd samengevoegd tot 
Case IH. In 1986 werd ook het 
merk Steiger hier aan toegevoegd. 
Deze fabrikant was gespecialiseerd 
in kniktrekkers en bij deze fabriek in 
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Fargo Noord-Dakota worden nog 
steeds de Case IH Steiger Quad-
Tracs gebouwd. Tenneco had het 
streven om moeilijk lopende onder-
nemingen over te nemen om ze 
daarna weer goedlopend op de 
markt te brengen. Maar hierin is ze 
niet geslaagd. Uiteindelijk heeft 
Tenneco in 1999 afstand moeten 
nemen van de landbouwtechniek 
en werd het verkocht aan het Itali-
aanse Fiat, waar Case-IH een zus-
termerk werd van New Holland. De 
nieuwste ontwikkelingen van Case 
IH zijn de Quadtracs CVX met CVT 
transmissie en de autonoom rijden-
de trekker die in 2017 werden geïn-
troduceerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amazone Hektor 
Op een perspresentatie in septem-
ber presenteerde Amazone in de 
omgeving van het Duitse Cloppen-
burg een nieuwe halfgedragen 
wentelploeg. Deze komt ook uit de 
stal van het door Amazone overge-
nomen Vogel & Noot en de ploeg is 
leverbaar met 6 tot 8 scharen. Hij is 
geschikt voor trekkers tot 350 pk. 
Hij heeft een mechanische snij-
breedte verstelling in trappen van 
36 tot 48 cm per schaar. 

In de herfst van 2016 heeft Amazo-
ne de Vogel & Noot lijn onder de 
serienaam Cayros in het eigen pro-
gramma geïntegreerd en sinds dien 
heeft men het uitgebouwd tot vijf 
series die in velerlei uitvoeringen 
zijn te leveren.  Met de Cayros M 
heeft Amazone 
ook een 2-schaar 
ploeg in het pro-
gramma.  
Voor de bestaan-
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de Cayron ploegen, uit eigen keu-
ken, heeft Amazone een nieuw 
strokenrister en nieuwe schaarpun-
ten  ontwikkeld.  
 

New Holland ploegt 
blauw 
Nieuw op de Agritechnica was dat 
de Kongskilde ploegen nu twee 
kleuren waren te zien. Na de over-

name door New Holland blijft 
Kongskilde ook onder eigen naam, 
netwerk en kleurstelling op de 
markt en waren ze in twee kleuren 
aanwezig op de Agritechnica. New 
Holland wil nu de akkerbouwwerk-
tuigen onder eigen naam in het 
blauw op de markt brengen en de 
machines voor de voederwinning in 
het New Holland geel. Maar daar-
naast presenteerde New Holland de 
ploegen ook in het bekende New 
Holland blauw en toonde New Hol-
land een volgende stap naar het 
breder full-linerschap. Kongskilde 
had als noviteit dat ze nu ook een 

nieuw kleirister hebben en een stro-
kenrister. 
 

Kuhn  

Kuhn presenteerde de Vari-Master 
153 L, die is in samenwerking met 
Nederlandse akkerbouwers en 
loonwerkers ontwikkeld. Bijzonder 
aan deze ploeg is de individuele 
schaaruitheffing. Elke schaar kan 
met behulp van GPS, als een soort 
sectiebesturing, uit en in de grond 
worden gezet. Hiermee voorkomt 
men het zigzag of kartel patroon bij 

de in- en uitzetten van de ploeg. 
Naarmate een ploeg groter is, wor-
den ook deze inhammen groter en 
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lastiger om netjes weg te werken. 
We kennen deze techniek overi-
gens ook uit onze eigen gelederen, 
maar dan bij een kleiner aantal 
scharen. Deze nieuwe ploeg is er 
als 5- en 6-schaar en kan vanuit de 
cabine hydraulisch over rug/buik 
worden gesteld. Volgens de uitleg 
spaar je met deze techniek ook de 
kop en het frame van de ploeg.  
Hij kan ook als on-land ploeg wor-
den gebruikt, dus met de trekker 
bovenover. 
 
 

Imants zorgt voor 
ondergronds ge-
schut 
Om de ondergrond een keer goed 
los te krijgen pre-
senteerde Imants, 
bekend van de 
spitmachines, nu 
een prototype van 
de Cultermatic. Hij 
gaat tot een werk-
diepte van 80 cm. 

Het 
is 
een 

aangedreven woeler met twee rijen 
woelpoten. De woelpoten worden 
door een excentriek aangedreven. 
De voorste rij telt vier woelpoten die 
steeds horizontaal voor- en achter-
uit bewegen en zich als een soort 
klopboor door de grond bewegen 
en zo vaste lagen doordringen. De 
achterste rij woelpoten maken een 
steeds op en neer gaande bewe-
ging om de grond brokken gefor-
ceerd te lichten en te breken. Voor 

het apparaat adviseert 
Imants een trekker 
van 250 pk, niet alleen 
omdat het gevraagde 
vermogen, maar om-
dat het aanspannings-
punt vanwege de 
werkdiepte vrij hoog 
zit moet er een grote 
trekker voor.    
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  Agenda  
 
Juryinstructiedag op zaterdag 3 
maart te Veldhoven. Zie voor meer 
info op de website van Ploegvereni-
ging Nederland. 
Www.ploegvereniging.nl 
 
35e Europese wentel ploegwed-
strijden in Rusland op zaterdag 23 
en zondag 24 juni, Suzdal. 
Www.epc2018.ru 
 
21e Europese ploegwedstrijden 
met oude tractoren 2018 in Bel-
gië op dinsdag 14 en woensdag 15 
augustus, Diestersteenweg 111, 
Sint-Truiden België. 
Www.oldtimerploegen.be 
 
66e Nationale Ploegwedstrijden 
2018 op vrijdag 12 en zaterdag 13 
oktober 2018 te Hoofdplaat, 
Zeeuws Vlaanderen. 
Www.ploegvereniging.nl 
 
 
 

 

65e Wereldploegwedstrijden 
2018 in Duitsland op zaterdag 1 
en zondag 2 september, Hofgut 
Einsiedel, Baden-Württemberg. 
www.worldploughing2018.com/ 

Deze nieuwbrief kwam tot 
stand met bijdragen van Hendrik 
Begeman, Remmelt Panman, 
Harm van der Velden en Hans 
Spieker. 

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

Hofkammer des Hauses Württemberg 


