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Nederlandse afvaardiging naar 
Wereld Ploegwedstrijden ge-
sponsord door Agriband 
Op 10 augustus is een sponsor 
overeenkomst ondertekend met 
Agriband.  

Lees verder op pagina 6. 

NK ploegen komt in zicht 
De Nationale ploegkampioenschap-
pen komen met rasse schreden 
dichterbij. Op 11 en 12 september 
is het zover dat we de krachten 
kunnen meten op de Scholtensza-
the in Klazienaveen. 

Er zijn een paar punten die we nog 

even onder de aandacht willen 
brengen. Binnen de vereniging zijn 
er wat taken herverdeeld, zo zal het 

uitzetten van de 
veldjes nu voor re-
kening komen voor 
Dick Voskamp en 
Wim Blom. 

Met het oefenen 
wordt er nu stren-
ger de hand aan 
gehouden dat er 
uitsluitend binnen 
de afgesproken 
veldjes wordt geoe-

fend en binnen de afgesproken tijd! 

We zijn nog op zoek naar een goe-
de kilvermachinist, gegadigden kun-
nen zich melden bij Dick Voskamp. 

Welkom op Landgoed  
Scholtenszathe 
Dit jaar zijn we weer welkom op de 
Scholtenszathe in Klazienaveen 
Noord. Directeur Frans Nevels zegt 
dat de contacten met de ploegvere-
niging zo goed zijn bevallen dat we 
ook dit jaar van harte welkom zijn. 
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Deze ervaring wordt wederzijds dus 
als heel prettig ervaren. 

Er wordt geploegd op een lichte 
veenkoloniale grond op een tar-
westoppel waarin een groenbemes-
ter zal worden gezaaid. 

Landgoed Scholtenszathe bewerkt 
670 ha landbouwgrond waarop 250 
ha fabrieksaardappelen worden ge-
teeld, 70 ha consumptieaardappe-
len, 32 ha pootgoed TBM, 200 ha 
suikerbieten, 50 ha wintertarwe, 20 
ha zomergerst, 20 ha graszaad en 
20 ha bladrammenas voor zaadwin-
ning. Verder behoort tot het land-
goed, dat is gerangschikt onder de 
natuurschoonwet, nog 250 ha bos 
en valt er 45 ha in een natuurzone, 
die door het landgoed wordt be-
weidt met Hereford runderen. 

Frans Nevels is iemand die zelf wel 
graag ploegt, maar nooit aan wed-
strijdploegen heeft deelgenomen. 
Verder vindt hij het wel prettig dat 
op deze manier zijn bedrijf wat ex-
tra publiciteit krijgt.  

Vogel & Noot breidt uit 
Op uitnodiging van importeur Me-
chaTrac in Zutphen werd dit voor-
jaar een bezoek gebracht aan Vo-
gel & Noot in Hongarije. Bij de Oos-
tenrijkse grondbewerkingsspecialist 
Vogel & Noot hebben zich dit jaar 
weer enkele ontwikkelingen voorge-
daan die kunnen worden bijge-
schreven in de geschiedenis boe-
ken. 

Een belangrijk feit is dat de onder-
neming van eigenaar is verwisseld. 
Het is in 1872 in het Oostenrijkse 
Wartberg in Mürztal opgericht door 
Friedrich Wilhelm Vogel en Hugo 
von Noot als fabriek voor metaalbe-
werking en blikwalsen. Pas na 25 

Ploeg met verschillende typen risters en andere 

opties 
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jaar werden ook ploegscharen ge-
maakt. Dit zou voor het leven een 
belangrijk artikel voor de fabrikant 
blijven, want ploegen zijn nog 
steeds een speerpunt van de on-
derneming. Men maakt niet alleen 
ploegscharen, risters, beitels voor 
cultivatoren en andere slijtdelen 
voor eigen machines. Maar Vogel 
& Noot is ook een belangrijke toe-
leverancier voor dergelijke com-
ponenten voor bekende collega fa-
brikanten. 

Naast de landbouwmachines wer-

den ook andere productlijnen opge-
zet.  

Met het vallen van het ijzeren gor-
dijn zag men zijn kans schoon en 
opende een nieuwe fabriek in het 
Hongaarse Mosonmagyarovar, net 
over de Oostenrijks-Hongaarse 
grens.  

Aanleiding waren een gemakkelij-
ker toegang tot de pas ontsloten 
Oost-Europese markt en aanzienlijk 

lagere productiekosten. 

Ook werd er gezocht naar verbre-
ding van het programma en zo 
werd de het Duitse Niemeyer over-
genomen, inclusief de hooibouwlijn, 
maar dit werd geen succes. In 2001 
werd het faillissement aange-
vraagd. De landbouwafdeling van 
Vogel & Noot werd daarna overge-
nomen door Dieter Mengele Beteili-
gung GmbH in het Duitse Günz-
burg. Dieter Mengele is een klein-
zoon van de oprichter Karl Menge-
le, welke we kennen van de op-
raapwagens e.d. Dieter Mengele 
was aanvankelijk ook mede eige-
naar van dit bedrijf, maar heeft zich 
destijds laten uitkopen. Met Vogel & 
Noot keert hij weer terug naar de 
landbouwmechanisatie. Onder zijn 
leiding heeft Vogel & Noot zijn vleu-
gels flink uitgeslagen en heeft de 
omzet in zijn tijd weten te vergroten 

Dieter Mengele:"Ploegen zijn met 42% nog 

altijd het belangrijkste segment van onze 

omzet" 
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naar 45 miljoen euro in 2005 en tot 
82 miljoen euro in 2008. Dit is voor 
meer dan de helft gerealiseerd in 
de bestaande EU landen. Om ook 
meer voet aan de grond te krijgen 
op de Russische markt heeft hij het 
bedrijf per 1 januari j.l. verkocht aan 
het Russisch concern CTP/
Agromash Holding dat groot is in 
bouwmachines en landbouwmachi-
nes (trekkers, maaidorsers en zelf-
rijdende hakselaars). Volgens Men-
gele is het na Caterpillar en 
Komatsu de derde bouwmachinefa-
brikant ter wereld. Dieter Mengele 
blijft voorlopig als vertegenwoordi-
ger van de eigenaar aan Vogel & 

Noot verbonden. 

In mei vorig jaar heeft Vogel & Noot 
een 7½ ha groot terrein verworven 
in de plaats Törökszentmiklos, an-
derhalf uur ten zuidoosten van 
Boedapest. 

Hier heeft men een fonkelnieuwe 
fabriek gebouwd die begin dit jaar 
in gebruik is genomen. Deze fabriek 
neemt de productie over van de cul-
tivatoren, compact schijveneggen 
en dergelijke van de fabriek in Mo-
son, die zich nu meer gaat speciali-
seren in de productie van ploegen 
en packerrollen.  

Ondanks de veranderende werkme-
thoden in veel Oost-Europese lan-
den, met niet kerende grondbewer-
king, zijn de ploegen nog steeds 
goed voor 42 procent van de om-
zet. Het tweede grootste segment 
zijn de onderdelen en slijtdelen met 
24 procent. Dat komt vooral ook 
omdat deze delen ook worden gele-
verd aan collega fabrikanten. De 
overige omzet is ongeveer gelijk 
verdeeld over de vijf productgroe-
pen rotorkopeggen, cultivatoren, en 
dergelijke. 

In dit overzicht zijn de veldspuiten 
nog niet meegenomen. Vorig jaar 
heeft Vogel& Noot de Duitse fabri-
kant Holder overgenomen, in ons 
land net als Vogel & Noot geïmpor-
teerd door MechaTrac in Zutphen. 
Ondanks de tegenvallende resulta-
ten in de landbouw, ziet Vogel & 
Noot de toekomst optimistisch tege-

Opnamen in de fonkelnieuwe fabriek, met een 

nieuwe lasersnijmachine en een mal waarin 

frames tot 4 bij 6 meter kunnen worden gelast. 
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moet, hun orderportefeuille is goed 
gevuld en de afzet in de eerste 
maanden van dit jaar lag op hetzelf-
de niveau als van het vorige jaar.  

Rabe 120 jaar 
Grondbewerkingsspecialist Rabe in 
het Duitse Bad Essen bestaat in au-
gustus 120 jaar. Het werd in 1889 
opgericht door Johann Friedrich 
Clausing met een smederij en de 
bouw van ploegen. De fabrikant 
werd van generatie op generatie 
overgegeven en onder Fritz Clau-
sing, die in 1958 aantrad, heeft het 
bedrijf zich flink ontwikkeld en grote 
bekendheid en reputatie opge-
bouwd. Onder de vierde generatie 
liepen de zaken in de jaren 90 min-
der goed zodat het uiteindelijk fi-
nancieel kopje onder ging. Daarop 
werd het overgenomen door de fa-

milie Rau (geen relatie met de ge-
lijknamige landbouwmachinefa-
briek) en heeft men Rabe na een 
grondige reorganisatie weer in de 
rails gekregen. Het gaat nu als Ra-
be Agri door het leven onder leiding 
van mevrouw Stephanie Rau. Het 
telt 300 medewerkers en is voor 
een belangrijk deel (80%) gericht 
op de export. 

Om het 120 jarig bestaan onder de 
aandacht te brengen heeft men een 
folder uitgebracht met machines die 
onder het label ‘limited edition’ val-
len, wat in de praktijk neerkomt op 
een jubileumactie van een zestal 
machines waaraan men eenmalig 
een speciaal jubileum prijskaartje 
heeft gehangen. De levertijd ver-
goeding welke men gewoonlijk han-
teert op machines die in de winter 

worden besteld en in 
het voorjaar gele-
verd is nu naar vo-
ren gehaald en kan 
men al in het sei-
zoen gebruik van 
maken. 

Rabe levert al meer 
dan 30 jaar recht-
streeks aan dealers, 
zonder tussenkomst 
van importeurs. Het 
centrale aanspreek-
punt voor Rabe in 
ons land is Ron Smit 
in Hoogeveen, tel. 
06-55841700 of 
r.smit@rabe-agri.eu. 
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Överum introduceert slooppre-
mie 
Middels een landelijke advertentie 
laat de Zweedse ploegenfabrikant 
Överum weten dat ze na de autoin-
dustrie nu ook een slooppremie 
voor ploegen gaat introduceren. 

De premie kan oplopen tot 2000 eu-
ro per ploeg en wordt voor het eerst 
geïntroduceerd in Nederland en 
Vlaanderen omdat daar, volgens 
Överum, nog met een verouderd 
ploegenbestand wordt gewerkt. 
Omdat de regeling voor auto’s goed 
werkt, verwacht Överum voor de 
ploegen een soortgelijk effect. Men 
heeft volgens de informatie een ste-
vig bedrag gereserveerd, en wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. Het 
advies is dan ook zo snel mogelijk 
aanmelden. 

Nieuwe  Salesmanager voor 
Lemken in Nederland  
Vanaf 1 september is Hans Hoog-
land de nieuwe Lemken Area Sales 
manager voor Nederland. De 41-
jarige Hoogland heeft na zijn oplei-
ding aan de Hogere Agrarische 
School in Leeuwarden ruim 15 jaar 
ervaring opgedaan als salesmana-
ger in de landbouwwerktuigensec-
tor. Na enkele jaren werkzaam te 
zijn geweest als Area Sales mana-
ger  voor een internationale onder-
neming in zaaizaden keert hij terug 
in de landbouwwerktuigensector. 
Hans zal als Area Sales manager in 
de voetsporen treden van Arno 

Leufkens die zijn ervaring ten dien-
ste zal stellen aan een nieuw op te 
richten afdeling binnen Lemken: 
Agrotraining  

Lemken, de specialist voor de pro-
fessionele akkerbouw heeft zijn as-
sortiment voor grondbewerking en 
zaaitechniek recent uitgebreid met 
spuittechniek.  

Met het aantrekken 
van Hans Hoogland 
wil Lemken zijn 
groeiende positie in 
de Nederlandse 
markt verder uit-
bouwen.  

Op dit moment exporteert Lemken 
zijn producten naar 47 landen we-
reldwijd. Nederland wordt sinds 
meerdere jaren door de partners 
Abemec BV in Veghel en Vormec 
BV in Steenwijk vertegenwoordigt  

Vervolg pagina 1 

Sponsoring Agriband  
Agriband importeert sinds een aan-
tal jaren BKT trekkerbanden. Inmid-
dels is het merk in staat een breed 
scala aan trekkerbanden maten te 
leveren. Zowel Ad Buijs als Ton 
Meuwissen zullen daarom tijdens 
de Wereld Ploegwedstrijden in Slo-
venië rijden op  Agrimax RT 855 
banden van BKT. Deze banden zijn 
gesponsord door importeur Agri-

Hans Hoogland  

de nieuwe Sales manager 

voor Nederland  
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band uit Veenendaal. Ook Profile 
Tyrecentre ondersteunt het Neder-
landse team in woord en daad. 

Tijdens de presentatie van de ban-
den op 10 augustus j.l. kregen de 
ploegers ook een complete set kle-

ding overhandigd.  

Agriband sponsort dit jaar ook de 
Nationale Ploegwedstrijden in Kla-
zienaveen. Het bestuur van Ploeg-
vereniging Nederland verheugt zich 
op de samenwerking. 

 

 

 

Hans Helms ondertekent 

hier de sponsor over-

eenkomst met Ploeg-

vereniging Nederland. 

Dick Voskamp en Jan de 

Pinth zijn enthousiast over 

de nieuwe samenwerking. 

Ad Buijs en Ton Meuwissen  volledig toegerust.. 
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Regionale Ploegwedstrijden 
Informatie over regionale wedstrij-
den en aanvullende informatie over 
andere wedstrijden zijn te raadple-
gen op of via 
www.ploegvereniging.nl 

Agenda 2009 
Wereldploegwedstrijden op 4 en 5 
september 2009 in Slovenië 

De 56e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 4 en 
zaterdag 5 september 2009 Morav-
ske Toplice in het noord-oosten van 
Slovenië. 
Nederlandse deelnemers zijn:  
Rondgaand: Ad Buijs  
Wentel: Ton Meuwissen 
Coach en jurylid: Kees de Rijke. 

Europese wentel ploegwedstrijden 
op 25 en 26 september 2009 in 
Tsjechië 

De 26e Europese ploegwedstrijden 
2009 worden gehouden op vrijdag 
25 en zaterdag 26 september 2009 
in Zábŕeh, Tsjechië.  
Nederlandse deelnemers zijn: 
Wentel: Jack van de Broek 
Wentel: Stefan Schreur 
Coach en jurylid: Jan Bom 

Europese ploegwedstrijden met ou-
de tractoren op 5 september 2009 
in Denemarken 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op zaterdag 5 september 2009 in 
Horsens, Denemarken. 

Nederlandse deelnemers zijn: 
Heen en weer gaand: Bertus Huyb-
rechts,  
Rondgaand hef: Frans Das  
Rondgaand getrokken: Peter Beex 
Coach en jurylid: Jan de Pinth 

Nationale Ploegwedstrijden op  
11 en 12 september 2009 in     

Klazienaveen 

De 57e nationale ploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 11 en 
zaterdag 12 september 2009 op 
landgoed Scholtenszathe, Klaziena-
veen. 
 
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.  


