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Uitnodiging 
jaarvergadering bij 
Duport op  
15 februari 
De jaarvergadering wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 15 februari. 
Bij deze bent u uitgenodigd.vanaf 
10.00 uur.  
Locatie : Duport B.V. 
Archimedesstraat 9 
7701 SG Dedemsvaart 
Agenda : 10:00 Ontvangst / koffie 
10:30 – 12:00 Toelichting en rond-
leiding door Duport 
12:00 – 13:00 Lunch, aangeboden 
door Duport 
13:00 – 14:30 Jaarvergadering PVN 
14:30 Einde van de jaarvergadering 
 
i.v.m. lunch voor 10 februari door-
geven met hoeveel personen u 
komt.  Opgave bij secretariaat;  
 
info@ploegvereniging.nl of  
 
jdepinth@home.nl 
 

 

Jury contact dag in 
Uddel 
In samenwerking met de 
oldtimer verenigingen 
OTMV, KLW, HMT en 
Ploegvereniging Neder-
land, zal er wederom 
een jurycontactdag wor-
den georganiseerd, op zaterdag 22 
februari 2020. 
We hebben een centrale locatie ge-
vonden, namelijk in buurtschap 
Meerveld bij Uddel in Herberg ’t 
Vossegat. 
Op deze dag is het mogelijk om ge-
zamenlijk van gedachten te wisse-
len over de jurering van oldtimer 
ploegwedstrijden en de inrichting 
van het huidig juryrapport. 
U bent als jurylid, 
van harte uitgeno-
digd op deze dag en 
stellen het op prijs 
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om een berichtje te mogen ontvan-
gen via de RSVP link in de agenda 
van OTMV website, of een melding 
via ploegenmaaicoordina-
tor@otmv.nl  als u deelneemt aan 
deze contactdag. 
 

Duport B.V. 
Binnenkort is de ploegvereniging 
Nederland met haar jaarvergade-
ring te gast bij Duport in Dedems-
vaart. Het bedrijf geniet een belang-
rijke positie in de wereld van de be-
mestingsapparatuur, maar daar-
naast is ze ook importeur van het 
Oostenrijkse Pöttinger, met grond-
bewerkingsmachines en een breed 
assortiment voederoogstmachines, 
inclusief rondebalenpers. Daar-
naast importeert ze het eveneens 
Oostenrijkse trekkermerk Lindner.                                 
De naam Duport is een samenvoe-
ging van de naam 
Dunnewind en im-
port. De gebroe-
ders Dunnewind 
zijn de eigenaren 
van het bedrijf, dat 
bestaat sinds 
1977. Op de jaar-
vergadering hopen 
we het een en an-
der aan informatie 
op te pikken, hier 
willen we alvast 
een kort overzicht 

geven van Pöttinger en Lindner. 
Lindner                                                       
De achtergrond van Lindner, in het 
Oostenrijkse Kundl,  is anders dan 
je zou verwachten, geen dorpssmid 
die is uitgegroeid tot fabrikant. Nee, 
Hermann Lindner startte zijn carriè-
re als vliegtuigbouwer bij Mes-
serschmidt. En na de tweede we-
reldoorlog begon hij met elf colle-
ga’s een fabriek voor houtverwer-
king, het was immers de tijd van de 
wederopbouw en er was veel hout 
nodig.  Maar uiteindelijk zocht hij 
iets met meer uitdaging en begon 
met het bouwen van motorfietsen 
en auto’s. En daaruit voortvloeiend 
bouwde hij in 1928 zijn eerste 14 pk 
trekker. Menigeen met verstand van 
landbouw vond het maar een raar 
idee om in Tirool trekkers te gaan 
bouwen. Motoren waren niet altijd 
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leverbaar en de productie was 
moeilijk te plannen. Daarom ging 
Hermann Lindner ook zijn eigen 
motoren bouwen, eerst tweetakt 
motoren en later ook viertaktmoto-
ren, de typen BF 22 N of A. BF wil-
de zeggen Bauern Freund en N of 
A stond voor tweewiel- of vierwiel-
aandrijving. In 1967 werd de BF se-
rie opgevolgd door de 250 en de 
450 serie en daarmee werd ook de 
eigen productie van motoren beëin-
digd. De huidige trekkerseries dra-
gen de namen Geotrac en Lintrac. 
De Geotrac bestaat momenteel uit 
acht trekkers van 76 tot 144 pk, ge-
leverd door Perkins motoren. De 
Lintrac is in 2013 geïntroduceerd en 
kenmerkend is de vierwielbesturing, 
de serie bestaat uit twee modellen 
van 102 en 113 pk en Lintrac 130 
met 134 pk is binnenkort ook lever-
baar.  Als derde is er de Unitrac als 
soort universeel trekker met 
mogelijkheden voor opbouw 
van bijvoorbeeld een op-
raapwagen of mestversprei-
der, in Oostenrijk zie je ze 
regelmatig. Linder bouwt 

niet de grote 
aantallen die 
je van de gro-
te merken ge-

wend bent, de productie ligt op on-
geveer  1500 trekkers per jaar, in-
clusief ongeveer 300 Unitracs. 
Maar de strategie is een bewuste 
keus, zo legt David Lindner uit: 
“Ongeveer 10 jaar geleden hebben 
we ons de vraag gesteld, waar wil-
len we met het bedrijf naar toe, en 
we hadden twee opties. Of we gaan 
ons breder opstellen met grotere en 
kleinere trekkers en die dan ook 
buiten de EU verkopen zodat we 
grotere aantallen kunnen bouwen, 
of ons concentreren op de markt 
waar we goed in zijn en dat probe-
ren te verbeteren. Als we het voor 
onze klanten nog beter kunnen ma-
ken voelen we ons daar prettiger bij 
dan bij snel groeien. We willen net 
als een boom, organisch groeien, 
dat wil zeggen zo’n  4 tot 8 procent 
per jaar.  
Pöttinger                                                    
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Een andere Oostenrijkse troef en 
belangrijke pijler onder het bedrijf is 
de import van Pöttinger, gevestigd 
in Grieskirchen. Pöttinger is evenals 
Duport en Lindner een volledig fa-
miliebedrijf en heeft een breed pro-
gramma aan machines zowel voor 
de akkerbouw als voor de veehou-
derij. Deze onderneming bestaat al 
sinds 1871 toen de basis is gelegd 
door Franz Pöttinger, van origine 
een klokkenmaker. In 1909 neemt 
zijn zoon Alois het bedrijf over en 
het draagt nog steeds diens naam. 
De fabrikant heeft vooral bekend-
heid opgebouwd met opraapwa-
gens, en is daarmee wereldwijd 
marktleider. Pöttinger was ook de 
eerste die 1963 als eerste met een 
opraapwagen met pick-up kwam. 
Aanvankelijk hield Pöttinger zich 
enkel bezig met machines voor de 
voederwinning, maar in 1975 heeft 
men er ook akkerbouwmachines bij 
genomen. Hierin heeft men inmid-
dels ook een goede reputatie opge-
bouwd.                                
De zaaimachines worden in het 
vroegere Oost-Duitse Bernburg ge-
bouwd. Deze fabriek is al in 1867 
als zaaimachinefabriek opgericht 
als fabrikant van de Saxonia zaai-
machines. Na de val van het gordijn 
kwam het in bezit van Rabewerk en 
na diens faillissement is het sinds 
2001 in eigendom van Pöttinger, 
die er op zijn beurt miljoenen in 
heeft geïnvesteerd. De nieuwste 

generatie zaaimachines van Pöttin-
ger is de Aerosem. Een van de 
jongste ontwikkelingen is de ronde-
balenpers Impress.                  
Op jaarbasis verlaten meer dan 
20.000 machines de fabriek.Op de 
vraag aan Heinz Pöttinger of ze op 
de markt ook de druk voelen van de 
grote full-liners zegt hij: ”Grote full-
liners maken ook trekkers, wij willen 
met hen samenwerken met hydrau-
lische en elektronische verbindin-
gen tussen trekkers en werktuigen. 
Onze machines kunnen met alle 
trekkermerken samenwerken”. Te-
rugkijkend op het succes van Pöt-
tinger zegt hij: ”Wat we goed ge-
daan hebben is de juiste strategie 
en de juiste mensen. We hechten 
veel waarde aan persoonlijke con-
tacten. En, wat ook belangrijk is, 
Mann braucht ein bißchen glück”.  

In Otonabee (Ontario bij Peterborough) werden 
in 1866 al ploegwedstrijden georganiseerd 
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Pöttinger heeft in Tsjechië Vodnany 
nog een moderne fabriek (2011) 
waar de grondbewerking machines 
geproduceerd worden, dus ook de 
hele ploeg wordt er geproduceerd 
incl. de risters.  
Tot zover een korte kennismaking 
met de merken Lindner en Pöttin-
ger, tijdens ons bezoek zullen we 
hier en vooral ook over de rest van 
Duport en z’n activiteiten meer ho-
ren. 

Ploegen in Bau-
dette, ervaring rijker  
50 deelnemers uit 26 landen kwa-
men afgelopen augustus uit vele 
uithoeken van de wereld bijeen in 
Baudette, Minnesota, USA om de 
strijd om het wereldkampioenschap 
met elkaar aan te gaan. Ad Buijs en 
Gerjan Roetert vormden als deelne-
mers samen met hun coach Bert 
Bresser het Nederlandse team dat 
de prestatie neer moest zetten. Ad 
had zijn rondgaande ploeg de oce-
aan over gestuurd, terwijl Gerjan 
vertrouwde op een nieuwe gehuur-
de wentelploeg van Kverneland met 
een gehuurde trekker uit Canada. 

De eerste ‘pre-
practise’ bestond voor 
Gerjan uit het vesti-
gen van het Neder-

lands record snelploegen in de 
USA……op deze wijze konden de 
risters het snelst van de verf wor-
den ontdaan. Een kavel van meer 
dan 800 ha voornamelijk graan en 
gras zonder sloten, golvend in het 
landschap, lag net op tijd klaar voor 
de wedstrijddagen. Zelfs de grote 
maaidorsers verslikten zich er bijna 
in. Tijdens de oefen- en wedstrijd-
dagen was het droog met een stevi-
ge wind. Dankzij vele vrijwilligers 
was alles ‘just in time’ gereed. Voor 
de grond was het goed dat het net 
op tijd had geregend. 
Opvallend was dat er meerdere vrij-

willigers en bezoekers op meer dan 
1100 kilometer afstand woonden. 
De mensen in de directe omgeving 
vonden het een eer dat wij daar wa-
ren. Ze waren enthousiast en wil-
den graag de buitenlandse ploegers 
en bezoekers ontmoeten en ermee 
praten. Bijna in elke winkel lag een 



www.ploegvereniging.nl 6 info@ploegvereniging.nl 

gastenboek, waarbij werd gevraagd 
om er iets in te schrijven. Vele 
plaatselijk sheriffs waren geziene 
gasten om mee op de foto te pose-
ren. De bijzondere Amerikaanse 
oldtimers waren er ook: zo was er 
een demonstratie met een één-
scharige rondgaande getrokken 
paardenploeg, waar de menner bo-
venop zat en welke getrokken werd 
door een paard. Amerika was ken-
nelijk toen al te groot voor een boer 
om achter de ploeg te lopen. 
Voor Gerjan was het zijn eerste 
avontuur op wereldniveau. Hij ein-
digde op de 18e plaats. Ad heeft al 
vele ploegkilometers in de benen 
en heel veel internationale ervaring. 
Hij is geëindigd op een 16e plaats. 
Wederom hebben onze deelne-
mers, de coach en ik bij het kampi-
oenschap veel geleerd, veel ploeg-
vrienden gemaakt en plezier gehad 
bij het uitoefenen van een bijzonde-
re hobby. Weer een ervaring rijker. 
Remmelt Panman, afgevaardigde 
Ploegvereniging Nederland, board-
member WPO  

Oldtimers ploegen 
in Schotland 
Het ploegteam vertrok met een 4-tal 
vrachtwagens en Jeep met aanhan-
ger woensdagavond 23 oktober om 
17.30 uur vanaf IJmuiden met de 
nachtboot.  Donderdagmorgen rond 
9.00 uur aankomst in New Castle 
Engeland, waar de reis vervolgd 
werd naar St. Monans at Bowhouse 
in Schotland, ongeveer 275 km. 
Daar aangekomen werden eerst de 
vrachtwagens en Jeep met aanhan-
ger gelost en daarna hebben de 
deelnemers zich ingeschreven voor 
het Europese oldtimer ploegkampi-
oenschap. Er waren 35 deelnemers 
vanuit Schotland, Ierland, Noord 
Ierland, Isle 
of Man, Wa-
les, Enge-
land, Duits-
land, België, 
Nederland en 
Denemarken. 
Deze laatste 
had geen 
deelnemers 
ingezonden 
omdat de 
Deense kampioenschap ploegen op 
dezelfde datums werden gehouden. 
De deelnemers hebben zich don-
derdag wat georiënteerd, o.a. waar 
de ploegvelden lagen en waar op 
zaterdag en zondag geploegd 
moest worden. Op donderdagavond 
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kregen de deelnemers een diner 
aangeboden van het organiserende 
land. Ondertussen was de loting 
van de velden. 
Op vrijdag was er een oefen- / trai-
ningsdag waar elk land een lap 
grond toegewezen kreeg waar de 
deelnemers op konden oefenen. De 
grondslag was zeer wisselend, van 
lichte klei tot redelijk zware klei met 
zandkoppen ertussen. Er 
zaten keien in de grond 
van klein tot groot. Het 
weer was goed, droog en 
winderig. De ploegers pro-
beerden tijdens het oefe-
nen van alles uit om in de 
wedstrijd een zo goed mo-
gelijk resultaat te behalen. 
Op zaterdagmorgen om 

9.00 uur 
was de of-
ficiële ope-
ning door 

het hijsen van de vlag van de deel-
nemende landen. Om 9.20 uur aan-
vang van de wedstrijd. Het viel voor 
velen niet mee om de geploegde 
sneden recht te houden. De deelne-
mers hadden 4 uur de tijd om het 
veldje te ploegen. Met de Europese 
oldtimerkampioenschappen waren 
ook tegelijkertijd de Schotse ploeg-
kampioenschappen op deze locatie. 
 
Bij de heen en weergaande waren 
de deelnemers Marius Jenniskens 
en Ben Buis die de boventoon voer-
de zowel op zaterdag als zondag. 
De rondgaande ploegers en de 
wielploegers hadden meer moeite 
om het niveau van de Engelstalige 
ploegers bij te houden. Bij de para-
lelploegers hadden de Nederlandse 
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deelnemers hoog ingezet maar 
door grote keien en doordat de con-
currentie net iets beter resultaat 
hadden vielen deze net buiten de 
prijzen. Het uiteindelijke resultaat bij 
de heen en weer gaande was een 
eerste plaats voor Marius Jennis-
kens gevolgd door Ben Buis op 
plaats 2. Bij de paralelploegers be-
haalde Jan de Pinth de 4e plaats en 
Maarten de Jong plaats 5. Bij de 
classics rondgaand hef behaalde 
Jos de Witte de 6e plaats. Bij de 
vintage rondgaand hef was de 7e 
plaats voor Jan Jonkers. Leen Ras, 
onze deelnemer van de wielploe-
gen behaalde uiteindelijk de 8e 
plaats.  
 
Het niveau van de Engelstalige 
deelnemers is veel hoger omdat de-
ze veel wedstrijdritme hebben. Zij 
hebben wel tussen de 20 en 35 
wedstrijden per jaar!! 
Het weer was deze ploegweek ge-
weldig, droog en zonnig met een 
straf windje. De omgeving was zeer 
mooi en landelijk. 
Na de prijsuitreiking gingen we te-
rug naar het hotel en onder het ge-
not van een drankje werd er nog 
nagepraat over de wedstrijd. 
Op maandag de koffers ingepakt en 
begonnen we aan de terugreis. In 
New Castle weer de nachtboot van 
17.30 uur naar IJmuiden. Aankomst 
dinsdag 9.30 uur. 
Peter Beex, coach 

Juwel 10, een nieu-
we ploeg van 
Lemken 
Op de onlangs gehouden Agritech-
nica presenteerde Lemken een 
nieuwe gedragen ploeg, de Juwel 
10 als opvolger voor de Vari-Opal 
9. Dit is voor Lemken de zwaarste 
gedragen ploeg voorzien van een 
130 mm ingekrompen wentelas en 
een vierkantprofielframe van 160 x 
160 mm. De ploeg is leverbaar van 
3-schaar tot en met 7-schaar en hij 
is geschikt voor trekkers met een 
vermogen tot 410 pk, dat is dus niet 
kinderachtig. Als optie kan hij gele-
verd worden als on-land ploeg, zo-
dat de trekker bovenover blijft rijden 
en nu dus niet door de voor hoeft. 

Deze ploeg is zo gebouwd dat hij 
niet pal langs de voor hoeft te rij-
den, maar op een kleine afstand er 
van af, dat houdt in dat de trekker 
ook eventueel op dubbel lucht kan 
ploegen. Een andere optie is de 
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demper op de topstang, deze be-
schermt zowel de ploeg als de trek-
ker tegen piekbelastingen. Dit heeft 
geen invloed op de diepteregeling 
van de ploeg. Voor transport op de 
weg is het mogelijk om gebruik te 
maken van het bekende Uni-wiel. 
Hiermee kan nu middels het 
éénvoudig omzetten van een kraan 
op de inzwenkcilinder weggereden 
worden, zonder de topstang te ont-
koppelen. 
 

Mooier afploegen 
met New Holland/
Kongskilde 
Met de overname van Kongskilde 
heeft New Holland een mooie stap 
gezet in de verdere ontwikkeling 
naar het full-liner schap. Hiermee 
heeft ze er een volwaardige grond-
bewerkingsprogramma bij. Een 
nieuwe ontwikkeling bij de ploegen 
is dat het steunwiel, dat aanvanke-
lijk achter de ploeg was gemon-
teerd, nu aan de zijkant is bevestigd 
en wel aan de binnenkant van de 
werkbreedte. Dit betekent in de 

praktijk dat men met 
de laatste schaar de 
kanten mooier kan 
afploegen. Dit 

steunwiel is leverbaar op alle vier- 
tot zevenschaar Vario ploegen ge-
schikt voor trekkers van 220 tot 360 
pk. Het steunwiel is leverbaar op 
zowel de Kongskilde als ook op de 
New Holland ploegen. Men kan kie-
zen tussen een hydraulische diep-
teregeling of het gepatenteerde ‘klik
-pal’ systeem, waarmee de diepte 
eenvoudig en exact aan beide kan-
ten is in te stellen. Het wiel achter 
de ploeg blijft ook gewoon lever-
baar. De fabriek is gevestigd in het 

Zweedse Overum, waar al meer 
dan 150 jaar ploegen worden ge-
bouwd. Enkele kenmerken zijn: hol-
le wentelas, er is niet gelast aan het 
hoofdframe ter voorkoming van het 
verzwakken van de balk en een 
ruim assortiment risters. Het nieuwe 
XLD-rister is zeer geschikt voor klei 
en banden tot 71 cm. 
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Nieuw op Kuhn Va-
rimaster L serie 
Op de Varimaster L ploegen biedt 
Kuhn twee nieuwe opties. 
Als eerste noemen we de aandui-
ding Smartplowing, dit houdt in dat 
de ploeg bij het dalen en heffen op 
de wendakker de scharen onafhan-
kelijk van elkaar in- en uit de grond 

kan laten kantelen. Het systeem is 
gebaseerd op een Varimaster L  
NSH ploeg met hydraulische obsta-
kelbeveiliging (Non Stop Hydraulic), 
van deze beveiliging wordt de druk 
afgehaald waardoor de aansturing 
de mogelijkheid heeft om de ploeg-
elementen te laten heffen of dalen, 
deze aansturing kan via GPS of 
Isobus. We hebben nog niet kun-
nen achterhalen of Kuhn zich heeft 
laten inspireren door onze wed-
strijdploegers. 
De tweede noviteit is de optie van 
de Dualline, een aangebouwde vo-
renpacker om de ploegsneden te 

vereffenen. Deze optie wordt eind 
dit jaar leverbaar. 
 

Terugblik op Stads-
kanaal 
Met veel genoegen blikken we te-
rug op de Nationale ploegwedstrij-
den afgelopen november in Stads-
kanaal. Wat een geluk met de 
weersomstandigheden op de wed-
strijddagen 
In aanvang was het spannend wan-
neer we terecht zouden kunnen. Er 
stonden bieten en aardappelen, 
maar de bieten zouden bij voorkeur 
pas aan het eind van het rooisei-
zoen worden gerooid. Er waren een 
aantal schetsen gemaakt hoe de 
ploegvelden het best konden wor-

Merkvoren uitploegen 
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Luuk Leenaers werd 2e bij de AOC 

Na afloop van het paardenploegen even demo 
ploegen met een oude houten ploeg 

den uitgezet. Er was immers vol-
doende oppervlakte beschikbaar. 
Een week voor de wedstrijden gin-
gen Bert Bresser, Jacob Lambers 
en Hans Spieker de merkvoren uit-
zetten. Een perceel was nog niet 
beschikbaar, de bieten stonden er 
nog… Dus maar aan de gang op 
het aardappelland.  
Maar al gaande weg kwamen we 
nog wel een aantal weke stukken 
tegen. Je kon zien dat het aardap-
pelrooien niet vanzelf gegaan was. 
Dus de tekening erbij en hier en 
daar wat aangepast. Dan maar iets 
kortere velden zodat er meer vel-
den op 1 perceel konden worden 
gemaakt. Ondertussen was de 
loonwerker begonnen met het rooi-
en van het laatste perceel bieten. 
De opvolgende week begon met 
veel regen. Op sommige plaatsen 
wel 35 mm. Samen met een aantal 
vrijwilligers begint het bestuur vanaf 
woensdag met het uitzetten van de 
velden. De omstandigheden waren 
erg slecht. Mist, op veel plekken 
water op het land, dus plan aange-
past en toch maar aan de gang. 
Gelukkig werde het weer elke dag 

wat beter. Deson-
danks moest er op 
de eerste wedstrijd-
dag toch nog ge-

schoven worden in de wedstrijdvel-
den van de AOC studenten.  

 
 
 
 

Nationaal kampioenen Jan de Pinth, Gerard 
Hoogendijk, Ben Buijs, Jan van der Zanden, 

Ton Meuwissen en Ad Buijs 
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Zonnepanelen 
De percelen mochten worden ge-
bruikt, omdat er een zonnepark 
wordt aangelegd. Op dit moment 
worden hiervoor al de nodige voor-
bereidingen getroffen, zie boven. 
 

Agenda  
Jaarvergadering 2020    
Zaterdag 15 februari 2020, 10 u, 
Duport te Dedemsvaart. 
  
Jury contactdag 2020    
Zaterdag 22 februari 2020, 10:30 u, 
Herberg ’t Vossegat, Meerveld bij 
Uddel.. 
 

Donateurs 
De donatie 2020 wordt rond 15 mei 
via automatische incasso geïnd bij 
de donateurs die ons daartoe heb-
ben gemachtigd. 
Deze nieuwbrief kwam tot 
stand met bijdragen van Remmelt 

Panman, Hendrik  
Begeman, Reint 
Lingbeek,  Peter  
Beex, Hans Spieker 

 
67e Wereldploegwedstrijden 
2020 in St Petersburg, Rusland,   
8 en 9 augustus. Deelnemers: 
Rondgaand Ad Buijs en wentel 
Jack van den Broek. 
 
37e Europese wentel ploegwed-
strijden in Opava, Tsjechië   
18 en 19 september. Deelnemers: 
wentel Harm van der Velden en 
Gerhard Kienhuis  
 
23e Europese ploegwedstrijden 
met oude tractoren 2020 in Aar-
hus, Denemarken. 9 en 10 okto-
ber.  Deelnemers: 
Rondgaand wiel Jan vd Zanden, 
Rondgaand hef Gerard Hoogendijk, 
Frans Das; Heen en weer Ben 
Buijs, Marius Jenniskens; Parallel 
Dinand Nicolai, Jan de Pinth 
 
68e Nationale Ploegwedstrijden 
2020 datum nog niet vastgesteld. 
 

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


