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Europese ploegwedstrijden 
2012 
Het europees ploegkampioenschap 
werd gehouden op 5 en 6 oktober jl. 
in Noord-Ierland.  De wedstrijd werd 
gehouden in Drumahoe bij London-
derry. De naam Londonderry doet 
bij menigeen een belletje rinkelen. 
Wat was daar ook alweer? even 
diep graven.....jaren 80, rellen, on-
lusten, protestanten, katholieken, 
IRA......Hoe is het er anno 2012? 

Ik had mezelf het genoegen gege-
ven om een rondje Noord-Ierland te 
doen (Causeway kustroute) in com-
binatie met een bezoek aan de 
EPW om daar "onze jongens" Mark 
Veldink en Mart Bakker te zien 
ploegen en hun coach Ad Buijs te 
zien jureren tijdens de wedstrijden. 
Landbouwend Noord-Ierland heeft 
een moeilijk en uitzonderlijk nat jaar 
achter de rug. Gelukkig was het 
wedstrijdveld ontdaan van de 
meeste stro.  

23 deelnemers uit 12 europese lan-

den namen deel aan deze wed-
strijd. Mark 
Veldink had zijn 
complete combi-
natie overzee 
verscheept naar 
Noord-Ierland; 
Mart Bakker had 
de traktor echter 
achtergelaten, 
doch had wel de 
banden meege-
nomen en alles wat met het ploe-
gen te maken had, inclusief zijn 
ega. 

Beide dagen werd geploegd op 
stoppel en "op heuvel". Mart had de 
eerste dag, qua natheid van de 
grond een mooi veldje geloot, maar 
ook was hij blij dat zijn jalons 2 me-
ter lang waren...; Mart zat boven op 
een heuvel (voor ons een berg) 
waarvan de merkvoor aan de over-
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zijde niet te zien was. Een goede 
ploeger trekt zich daar 
echter niks van aan. 
Een kaarsrechte voor, 
zover als het oog kon 
zien. Mark had enige 
last van de sporen die 
door het veld liepen. 
Dat verstoorde enigs-
zins het beeld van het 
ploegwerk. Beiden le-
verden goed ploegwerk, 
doch Mark kwam niet 
goed uit bij de eindvoor. 
De tweede dag was het 
droog van boven en 
was het ploegterrein redelijk egaal 
maar glooiend. Mark had plezier in 
het ploegen. Het liep als een 
trein....totdat de eindvoor in zicht 
kwam. De ervaring die hij tijdens dit 
kampioenschap heeft opgedaan, 
zal hem grote voordelen voor de 
toekomstige kampioenschappen 
brengen. Zo heeft elk nadeel zijn 
voordeel. Mart is op de 13e plaats 
geëindigd en Mark op de 20e. John 
Whelan uit Ierland mag zich Euro-
pees kampioen 2012 noemen. De 

prijsuitreiking vond plaats in het vol-
gepakte White Horse Hotel. De 
wedstrijden zijn in een zeer vriende-
lijke sfeer verlopen en de deelne-
mers (concurrenten) spraken en 
lachten veel met elkaar, zowel vóór 
als na de wedstrijden. 

Tijdens de wedstrijddagen werd het 
ploegevenement versterkt door een 
Country Festival. De eerste indruk 
was een modderbadfestijn van 

looppaden op het ten-
toonstellingsterrein. 
Met shovels werd de 
modder op gezette tij-
den verwijderd. Ik heb 
daar kennis mogen 
nemen van een, voor 
mij althans, nieuwe 
tak van sport: wed-
strijdje afrasteringen 
zetten. meer dan 20 
teams van potige en 
lenige agrarische jon-
geren streden tegen 
elkaar wie het snelst 

een afrastering kon plaatsen met 
dikke ronde houten palen, schapen-
gaas, drie rijen prikkeldraad, hoe-
ken etc. etc. Ook hier telt de recht-
heid, strakheid en uniformiteit. 't Is 
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net ploegen. Een magnifiek gezicht! 

Het was voor de Nederlandse deel-
nemers en hun meegekomen fans 
een geweldige belevenis om de uit-
stekende gastvrijheid en omgang 
met iedereen te mogen ervaren.  

Landbouwbeurs Biddinghuizen 
Het AgroTechniek Holland BV 
(ATH) organiseerde dit jaar van 5 
tot en met 8 september voor de 
tweede keer een grote landbouw-
beurs in Biddinghuizen. Op het 20 
ha. grote evenemententerrein van 
Walibi werden 3.000 machines van 
450 merken door 250 deelnemende 
fabrikanten, importeurs en dealers 
tentoongesteld. Van de ruim 52.000 
bezoekers zullen er maar weinig 
zijn, die alles op één dag hebben 
kunnen bekijken! 

ATH wilde graag zo’n 100 oude 
trekkers, werktuigen en stationaire 
motoren als blikvanger bij de in-
gang van de beurs onder het motto 

van “Primeurs van toen” en heeft 
die vraag bij Ploegvereniging Ne-
derland (PVN) neergelegd. Dit om-
dat PVN ook al op andere wijze be-
trokken was bij de invulling van de 
beurs. PVN heeft dit verzoek door-
gespeeld naar de 3 oldtimervereni-
gingen, waar ze de nationale oldti-
mer ploegwedstrijden mee organi-
seert. Jammer genoeg kwamen de 
aanmeldingen niet spontaan binnen 
en er is heel wat af gebeld om vol-

doende inzenders over de streep te 
krijgen. Uiteindelijk heeft dat 70 
stuks opgeleverd, op een enkele 
uitzondering na allemaal van OTMV 
leden. 

Het materiaal stond per merk en op 
bouwjaar opgesteld aan de centrale 
toegangsweg tot de 3 beursvelden. 
Een betere plek was niet denkbaar, 
want alle bezoekers kwamen langs 
de “Primeurs van toen”. Voor de 
OTMV was er verder een infostand 
beschikbaar en die had beslist niet 
over belangstelling te klagen. De in-
zenders hadden alle 4 dagen met 2 
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personen gratis toegang tot de 
beurs en voor een natje en een 
droogje was goed gezorgd. ’s 
Nachts was er bewaking en klach-
ten over schade hebben we niet ge-
hoord. 

De ATH was zeer tevreden over de 
inbreng van het materiaal en vindt 
dat het zeker voor herhaling vat-
baar is. Namens het bestuur van 
PVN en allen die het wedstrijdploe-
gen een warm hart toedragen wil ik 
iedereen bedanken die aan het wel-
slagen van dit onderdeel heeft mee-
gewerkt. Ik hoop dat als we over 2 
jaar weer een beroep op jullie doen, 
dat de aanmeldingen wat spontaner 
en nog talrijker binnenkomen.  

Rabe in een nieuwe vorm  
Het is grondbewerkings- en zaai-
techniekspecialist Rabe de laatste 
jaren niet steeds voor de wind ge-
gaan. Na enkele faillissementen is 
het vorig jaar september overgeno-
men door het Franse Grégoire-
Besson en lijkt het merk nu weer in 
stabiel vaarwater te zijn terecht ge-
komen. Grégoire-Besson is een fa-
miliebedrijf dat eveneens is gespe-
cialiseerd in grondbewerkingsma-
chines en onder leiding staat van 
Patrick Besson. De wortels van 
Grégoire-Besson gaan terug tot 
1802 als Joseph Grégoire als smid 
begint. In 1959 bundelt Alphonse 
Besson de beide namen tot het hui-
dige Grégoire-Besson en tegen-
woordig staat Patrick Besson aan 
het hoofd van het familiebedrijf. 
Sinds 2000 heeft het zijn omzet ver-
dubbeld tot krap 60 miljoen euro in 
2011. Er werken in totaal rond de 
500 personen.  

Op de Rabe Feldtage maakten we 
in oktober kennis met Rabe nieuwe 
stijl. De programma’s van beide 
merken zijn nu op elkaar afge-
stemd, wat betekent dat enige ver-
schuivingen in verschillende pro-
ducten hebben plaatsgevonden.  

Rabe heeft nu ook kunstmeststrooi-
ers in het programma, die de type 
aanduiding Adler hebben meege-
kregen. Deze worden toegeleverd 
door het eveneens Franse familie-
bedrijf Sulky. 

Bij de ploegen spreekt men nu in-

De  Rabe Marabu is het vlaggenschip van de 
Rabe ploegen. Het achterste deel kan als optie  
ook met een driepuntsbevestiging worden af- of 

aangekoppeld 
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tern bij Rabe nog over het begrip 
‘hybrid’ ploegen, maar dat is nog 
geen officiële aanduiding. Hiermee 
doelt men op de nieuwe halfgedra-
gen series Kormoran (5- tot 9-
schaar) en Marabu (7- tot 12-
schaar). Het houdt in dat het een 
combinatie is van Rabe en Grégoire
-Besson techniek. Het frame en de 
ploegkop zijn van Grégoire-Besson 
en de eigenlijke ploegdelen zijn van 
Rabe, de hele ploeg wordt wel bij 
Rabe gemaakt en worden niet toe-
geleverd. 

Het deel wat zich bij de Marabu 
achter de wielen bevindt kan als op-
tie ook als een separaat deel met 
behulp van een driepuntsbevesti-
ging worden aan- of afgekoppeld. 

De bestaande Rabe Albatros ploe-
gen (3- tot 6-schaar) blijven onver-
anderd in het programma.  

Grégoire-Besson is voornemens de 
activiteiten in Bad Essen verder uit 

te breiden, en zelfs de bestaande 
spoorlijn langs de fabriek weer te 
willen reanimeren voor export naar 
de Oost-Europese landen, zoals 
Rusland. 

Wat voor ons als ploegvereniging 
wel is veranderd, is dat de ver-
trouwde contactpersoon Ron Smit 
met ingang van november niet 
meer in dienst is van Rabe. Er gin-
gen geruchten dat Rabe zich door 
een importeur zou laten vertegen-
woordigen, maar dit was niet juist. 
De nieuwe contactpersoon is Hans 
Zens, al sinds 29 jaar in dienst van 
Rabe, vroeger Rabewerk.   

Ploegen nog steeds belangrijk 
voor Lemken  
Deze zomer hield Lemken een in-
ternationale persconferentie op de 
Duitse Nürburgring, in de Duitse Ei-
fel. Deze werd geopend door Nicola 
Lemken, inmiddels de zevende ge-
neratie van de Lemken familie in de 
leiding van de ruim 230 jaar oude  
onderneming. Een onderneming die 
in 2011 goed was voor een omzet 
van 266 miljoen euro, dat is op 
2008 na de hoogste omzet uit de 
geschiedenis van Lemken. Direc-
teur dr. Franz Georg von Busse gaf 
nog even aan dat het hierbij om bij-
na 13.000 verkochte machines 
ging.  

De nieuwe kop van de halfgedragen ploegen 
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Van de omzet realiseert Lemken 70 
procent uit de export, waarvan Rus-
land en Frankrijk de grootste zijn. 
Ons land staat op de tiende plaats, 
maar ten opzichte van 2010 is de 
omzet van Lemken in ons land in 
2011 wel met ruim 20 procent ge-
stegen. Over dit jaar was Von Bus-
se eveneens positief en begin dit 
jaar lagen de verkopen alweer 20 
procent hoger dan in dezelfde peri-
ode van het voorgaande jaar. Deze 
zomer lag de productie op onge-
veer 300 machines per dag, ver-
deeld over de drie fabrieken 
Alpen, Meppen en Föhren. In-
middels zijn de verwachtingen 
bijgesteld en denkt Lemken dit 
jaar op een omzet van onge-
veer 300 miljoen euro uit te ko-
men. Dat is 20 procent boven 
de aanvankelijke planning. De 
omzetstijging wordt vooral aan 
de ploegen toegeschreven. 

De ploegen zijn bij Lemken 
met een aandeel van 27 pro-
cent nog steeds de grootste omzet 

brengers. 

Maar zoals Von Busse aangaf, dit 
percentage is in het verleden hoger 
geweest, maar de daling heeft 
vooral te maken met de verbreding 
van het programma (zaaitechniek 
en spuiten). 

Bekende ploegvernieuwingen bij 
Lemken zijn het Duramaxx rister, 
welke is gemaakt van een 40 pro-
cent hardere staalsoort en daardoor 
is, volgens Lemken, in de praktijk 
gebleken dat Duramaxx risters tot 
70 procent slijtvaster zijn. Bekend is 
ook de als optie leverbare tractie- of 
trekkrachtversterker op de Diamant 
11, halfgedragen ploegen. Nieuw is 
de ‘geregelde’ trekkrachtversterker, 
die standaard wordt geleverd op de 
Diamant 12. Dit heeft te maken met 
het rijden in de bocht waarbij de 
druk van het hydraulisch systeem 
automatisch wordt aangepast zodat 
het rijgedrag van de trekker stabiel 
blijft.  

Het DuraMaxx rister heeft geen boorgaten en 
een hogere slijtvastheid 

Lemken ploeg met geïntegreerde FlexPack 
vorenpakker 
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Na de Juwel 8 heeft Lemken 
nu ook de Juwel 7, dat is een 
gedragen ploeg met een 120 
mm framebalk voor trekkers 
van 70 tot 160 pk. Deze ploeg 
heeft een elektro-hydraulisch 
geregelde TurnControl, wat wil 
zeggen dat over rug en over 
buik vanuit de trekkercabine 
kan worden ingesteld. Een op-
tie is het Uni-wiel, dat is een 
steunwiel met hydraulische dem-
ping. Als optie kan de Juwel worden 
uitgerust met de geïntegreerde 
FlexPack vorenpacker die naast de 
ploeg loopt. 

Voor de toekomst gaf Von Busse 
aan dat men de blik verder richt dan 
de conventionele markten, nieuwe 
mogelijkheden ziet men in de toe-
komst in Afrika. Daar ligt volgens 
hem 15 procent van ’s werelds ak-
kerbouwgrond en 85 procent daar-
van ligt ongebruikt. Sinds enkele ja-
ren werkt Lemken met collega be-
drijven aan studieprojecten op dit 
continent.  

Wat Von Busse zelf aangaat, hij is 
gezien zijn leeftijd begonnen  met 
de afbouw van zijn carrière en zal 
t.z.t. worden opgevold door de Ne-
derlander Anthony van der Ley, af-
komstig van Kverneland.  

 

Ron Smit naar Homburg  
Per  1 januari 
treedt Ron 
Smit uit Hoo-
geveen in 
dienst van de 
firma Homburg 
in Stiens. 
Homburg is 
vooral bekend 
als importeur 
van de Hardi 
veldspuiten. 
Daarnaast is Homburg onlangs 
aangesteld als importeur van het 
Zweedse merk Väderstadt. Väder-
stadt is een familiebedrijf dat is ge-
specialiseerd in de fabricage van 
grondbewerkings- en zaaimachi-
nes. Ron Smit zal bij Homburg als 
specialist voor de Väderstadt ma-
chines gaan functioneren.  

Ron Smiit 
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Rondgaand   
Naam Pnt Plaats 

John Buijs 403.0 1 

Har Meuwissen 396.0 2 

Ad Buijs 381.0 3 

Jack Linssen 381.0 4 

Clemens Wouters 361.0 5 

John Meijers 341.5 6 

Bart Vonk 306.5 7 

Arie Wieringa 296.5 8 

Ite Wiersema 268.5 9 

Jannes van de Pas 167.5 10 

Uitslagen Nationale Ploegwedrijden 2012 te Numansdorp 

Wentel   
Naam Pnt Plaats 

Stefan Schreur 430.5 1 

Mart Bakker 421.0 2 

Ton Meuwissen 421.0 2 

Jack van den Broek 392.0 4 

Bert Bresser 387.5 5 

Wim van den Broek 378.5 6 

Gerjan Roetert 372.5 7 

Mark Veldink 369.5 8 

Vincent Niehof 359.5 9 

Henry Schroijen 359.0 10 

Dick Schenk 329.5 11 

Florian van der Wekken 320.0 12 

Frank Grotentraast 310.5 13 

Henk Klein Koerkamp 304.5 14 

Aart van der Velden 304.5 14 

Mark Boksem 294.5 16 

Remco Klein Douwel 292.0 17 

Dirk Lagerweij 287.0 18 

Harm van der Velden 285.5 19 

Henk van der Velden 267.0 20 

AOC   
Naam Pnt Plaats 

Frans Stokman 175.5 1 

Ivo Lucassen 168.5 2 

Henk Bredenoord 166.5 3 

Jelle Knoot 156.5 4 

Kees den Rooijen 151.5 5 

Leonard van den Heuvel 150.5 6 

Stan van Dongen 143.5 7 

Marcel de Pijper 139.0 8 

Thijs Dogterom 129.0 9 

Oldtimer rondgaand hef   
Naam Totaal Plaats 

Johannes Timmer 156 1 

Co Looijenstein 155 2 

Kees de Looff 142 3 

Klaas Fernhout 138 4 

Jan Jonkers 136 5 

Tom Smaling 136 5 

Maarten de Jong 135 7 

Dirk Beverloo 134 8 

Jan de Pinth 131 9 

André Veldman 131 9 

Noud van Roij 131 9 

Jantinus Joldersma 130 12 

Aljan Nicolai 123 13 

Arie Degenkamp 123 13 

Henk Pras 122 15 

Frans Das 117 16 

Sandra Verhoeven 117 16 

Dirk Vos 116 18 

Dinand Nicolai  111 19 

Ad de Jong 105 20 

Tiny Verhoeven 89 21 
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Uitslagen Nationale Ploegwedrijden 2012 te Numansdorp 

Oldtimer heen en weer   
Naam Pnt Plaats 

Ben Buijs 149 1 

Maurice van de Aa 142 2 

Jan Ligtvoet 138 3 

Piet Kuipers 135 4 

Johannes Visser 135 4 

Toon de Nijs 132 6 

Jan Hollebrandse 130 7 

Kees Romme 128 8 

Jan Horsmans 127 9 

Lars Schmitz 125 10 

Marco Ridder 123 11 

Lyon Looijenstein 122 12 

Ad Hagenaars 120 13 

Robert Smout 118 14 

Jelle Pauzinga 114 15 

Kees Bastiaansen 110 16 

Jan David Driesprong 109 17 

Luud Jacobs 108 18 

J. van Pijkeren 108 18 

Jan Wolters 101 20 

Anko Broekema 98 21 

Thomas Aerts 91 22 

Trekkerbehendigheid   
Naam Pnt Plaats 

Abco  Maljaars 711 1 

Ruben  Visscher 734 2 

Ronny de Backer 754 3 

Auko  Venema 777 4 

Arjan  Schaaf 877 5 

Paul  Jacobs 993 6 

Jaco den Ouden 1014 7 

Bart  Groot Wassink 1031 8 

Jacob  Hospers 1077 9 

Martijn  Meerkerk 1118 10 

Bert  Grooholt 1265 11 

Gert  Vogelzang 1295 12 

Harm  Schaaf 1310 13 

Gerrit vd Scheur 1323 14 

Henny  Roerdink 1324 15 

Oldtimer rondgaand 
wiel   
Naam Totaal Plaats 

Leen Ras 150 1 

Gerrit van Vliet 148 2 

Harrie Kusters 147 3 

Menno de Graaf 144 4 

Peter Beex 143 5 

Roel Mennega 141 6 

Hans Kuipers 137 7 

Adrie van Strien 135 8 

Jan Rijnen 132 9 

Albert Tepper 131 10 

Jan van de Zanden 130 11 

Gerrit Jan Vrieling 130 11 

Henk Tuitelaars 128 13 

Henry Schut 125 14 

Joan Havermans 125 14 

Jitse Colje 124 16 

Karel Tuitelaars 123 17 

Bas Martens 119 18 

Hugo Tielen 116 19 

Jan Korsmit 114 20 

Jan Eerkens 105 21 

Links: Stefan Groothu-
is, Leen Ras, John 
Buijs, Johannes Tim-
mer, Ben Buijs 

 

Hierboven Frans Stok-
man, Ivo Lucassen, 
Henk Bredenoord 
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Imants vernieuwt spitmachine 

In augustus opende spitmachine 
specialist Imants de keukendeuren 
voor de agrarische vakpers om een 
kijkje te nemen in het nieuwe pro-
gramma spitmachines. Imants, in 
het Brabantse Reusel, is een bedrijf 
dat al in 1885 werd opgericht door 
Jos Imants. De spitmachine kwam 
er pas in 1972 in beeld, daarvoor 
was Imants vooral bekend van 
schoppen en ploegen. 

De spitmachine zelf is een uitvin-
ding van de hoogleraar Alexandre 
Horowitz. Zijn uitvinding werd aan-
vankelijk in productie genomen 
door Vicon. Technisch gezien zou 
je het een hoogbegaafde machine 

kunnen noemen, die goed werk le-
verde. De spaden maakten alle-
maal een draaiende beweging ten 
opzichte van de as, de grond werd 
echt gespit net als met een schop. 
Nadeel was dat de machine hier-

door gecompliceerd was en onder-
houdsgevoelig. Vicon heeft de spit-
machine later ook weer uit het pro-
gramma geschrapt en heeft zich 
toegelegd op andere machines. In 
1972 heeft Imants de draad weer 
opgepakt met het type S 1500 Hd, 
het was een heel ander concept, 
waarbij de spaden geen draaiende 
beweging meer maakten ten op-
zichte van de as, maar er star op 
waren gemonteerd. 

Op dit moment maakt Imants onge-
veer 300 machines per jaar, waar-
van 60 tot 65 procent wereldwijd 
wordt geëxporteerd. Het program-
ma bestaat uit een brede variatie, in 
verschillende werkbreedtes, voor 
verschillende werkdieptes en uiter-
aard voor verschillende pk-klasses. 
Ze zijn er voor trekkers vanaf 50 pk, 
dat zijn de 27SX en van 80 tot 120 
pk is er de 37SX. In dit segment is 
nu een nieuw model gekomen om 
het gat tussen beide op te vullen, 
de 33SX. 

Deze nieuwe spitmachine is in de 
nieuwe stijl ontworpen en sluit aan 
op de eveneens nieuwe 48SX. De-
ze machine is de opvolger van de 
47SX, het meest verkochte type 
van Imants. De slogan die op deze 
nieuwe telg is geplakt laat niets aan 
duidelijkheid over, 10 procent snel-
ler, 10 procent lichter en 40 procent 
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sterker. Nieuw is dat de spaden op 
een andere manier zijn verdeeld 
over de spitas. De 47SX had zeven 
rondsels (spadehouders) met twee 
linker en twee rechter spaden. De 
48SX heeft zes rondsels met drie 
linker en drie rechter spaden. Elke 
spade is 25 cm breed en de werk-
breedte is drie meter. 

De werkdiepte is variabel van 20 tot 
35 cm. Het gehele ontwerp is van 
een nieuwe snit met mogelijkheden 
voor op- of aanbouw van andere 
machines, bijvoorbeeld zaaimachi-
nes. Het frame bestaat nu uit één 
deel en de werkdiepte wordt bij de 
aanspanning ingesteld. De machine 
rust op een aangedreven harkrol 
achter aan de machine die het aan-
tal omwentelingen maakt dat over-
eenkomt met de rijsnelheid van de 
machine. Dit was bij de 47SX onge-
veer 6,2 km/u en bij de 48SX 7 km/
u. Een andere belangrijke verande-
ring is de aandrijving. Deze loopt nu 
van de aftakas via een haakse 
overbrenging aan de bovenkant 
van de machine naar een tandwiel-
kast aan de rechterzijde van de ma-
chine. Van hieruit wordt het toeren-
tal in stappen gereduceerd tot 90 
omwentelingen per minuut voor de 
spitas. 

De harkrol wordt aan de linkerkant 
door de spitas aangedreven via een 
kettingaandrijving. De nieuwe 48SX 
heeft een eigen gewicht van 2750 
kg en is, volgens Imants, geschikt 

voor trekkers vanaf 130 pk (tot 250 
pk) met een hefvermogen van 6000 
kg. Wat opvalt is dat de 48SX voor-
al compacter en gestroomlijnder is 
gebouwd. Praktisch is dat deze ma-
chine beter toegankelijk is voor on-
derhoud. Als prijs noemt men een 
bedrag van 48.000 euro. 

Voor het zwaardere werk is er het 
type 57, deze is nu ook in getrok-
ken uitvoering leverbaar, al dan niet 
in combinatie met een Imants Com-
bidrill zaaimachine. .   

Wie wordt de jongeren kampi-
oen ploeger van Nederland 

In het voorjaar vroeg opgestaan om 
met Ad Buys, meervoudig Neder-
lands ploegkampioen en deelnemer 
aan Wereldkampioenschappen en 
Jan de Pinth, ook meervoudig Ne-
derlands kampioen en Europees 
kampioen een aantal jongeren te 
gaan begeleiden. Aangekomen bij 
PTC+ in Dronten, verwelkomt te 
zijn door Sicko de Vries en na een 
kopje koffie kon er begonnen wor-
den. Via een PowerPoint presenta-
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tie werden de basis beginselen van 
het ploegen getoond, met de nodi-
ge uitleg en vragen kwam uiteraard 
ook het wedstrijdelement naar vo-
ren. Na begrippen als beginvoor, 
eindvoor het inzetten en uitlichten 
van de ploeg, 3e wendakker, over 
buik en over rug en vele andere be-
namingen te hebben besproken, 
ging men naar de machineloods . 
Een aantal leerlingen van o.a. Het 
Groenhorst College uit Emmeloord 
en het AOC De Groene Welle uit 
Zwolle hadden intussen hun keuze 

gemaakt voor  o.a. de Case, Deutz, 
Fendt, John Deere, New-Holland of  
Massey-Feguson trekker. Een keu-
ze voor de ploeg was er niet, deze 
hingen immers al aan de trekkers 
en bestonden uit 2, 3 of 4 schaar-
ploegen van de merken, Kver-
neland, Lemken en Rumptstad, 
waarbij zowel met als zonder steun-
wiel gewerkt moest 
worden. Er was zelfs 
een hagelnieuwe 3 
schaar bij waarvan de 
risters nog in de verf 
zaten. Met hun school-
praktijk- begeleiders, 

PTC+ mensen en de vrijwilligers 
van Stichting Ploegvereniging Ne-
derland werden ze een voor een 
aan de gang gezet op een proef-
veld, het meten en afstellen  van de 

hefarmen, topstang, breedte 1e 
voor, het over buik en over rug stel-
len, de diepte van de voorscharen, 
het dieptewiel afstellen, vlakstelling 
etc.  etc. Daarna moest het trekker-

gedeelte wat betreft bedie-
ning, trekweerstand, posi-
tie- of zweefstand en an-
dere zaken bekeken wor-
den. Voorzichtig werd be-
gonnen met het inzetten 
van de eerste voor, waarbij 
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de kwaliteit van het werk, het 
brandstofverbruik en de juiste rij-
snelheid zeker nog niet optimaal 
waren. Na enkele uren hiermee be-
zig te zijn geweest was het tijd om 
even uit te blazen, te eten en na te 

praten, na de middag begon echter 
het echte werk in wedstrijdverband 
volgens de voorschriften. Dit was 
wel even wat anders. Het uitzetten 
van de velden met de juiste maten, 
hoe en waar de beginvoor, waar 
moet de merkstreep voor de geer, 
hoe de 3e wendakker uit te zetten, 
het werken met de richtpalen 
(sjalonstokken) enz.  Maar al snel 

was de spanning eraf toen er met 
de tractoren en ploegen gewerkt 
kon worden. Iedereen aan de be-
ginvoor, waarbij de begeleiders 
constant tips en uitleg gaven hoe 
het een en ander nog verbeterd kon 
worden. De juiste snelheid, brand-

stofverbruik, het egaal zaaibed, de 
aansluiting, de vlakligging, de aan-
storting, de juiste diepte, de breed-
te / diepte verhouding, de hoogte 
en de paring van de ruggen en vele 
andere zaken kwamen aan het 
licht. De 3 uren van de “wedstrijd” 
waren zeer snel voorbij en na deze 
velden bekeken te hebben werd al 
het materiaal weer teruggebracht 
naar de betreffende  locatie. Voor 
de aspirant ploegkampioenen was 
het een zeer vruchtbare dag, waar-
bij theorie en praktijk direct gekop-
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peld werden. Dit was het begin van 
de “ploegweek” en er zouden nog  
4 intensieve trainingsdagen volgen 
met elke dag andere leerlingen van 
diverse scholen. Met dank en de 
hulp van de leerlingen, de begelei-
ders, de betreffende scholen, de 
mensen van Ploegvereniging Ne-
derland, en zeker van Sicko de 
Vries en de medewerkers  van 
PTC+ uit Dronten was het een zeer 
geslaagde dag. Een vraag bleef er 
echter nog over: Wie wordt de jon-
geren kampioen ploeger van Ne-
derland eind september 2012 in 
Numansdorp??  

Kroatië, land van extremen  
Eind augustus. De spanning stijgt. 
Is alles ingepakt. Kunnen we nog 
voor de weekend rust van 
vrachtwagens in Duitsland 
Oostenrijk bereiken. Bij de familie 
Buijs is de spanning te snijden. De 
vrachtwagen moet geladen worden 
met de trekkers en ploegen van Ad 
Buijs en Wim van den Broek. Om 
16 uur moet er worden gereden. 
Het laden begint om 14 uur. Maar 

Wim is er nog niet en neemt ook 
zijn telefoon niet op. Dan maar 
even aan de kofftie. Na een tijdje is 
er contact met Wim. Hij heeft 
vertraging gehad, maar is er met 3 
kwartier. Ook coach Piet 
Meuwissen is inmiddels aanwezig. 
Grote opluchting als hij het erf van 
Ad oprijdt met zijn trekker. Eerst 
moet de trekker van Wim erop en 
dan die van Ad. Maar het geheel 
steekt te ver achter over de 
oplegger. Dan alles eraf. Ook de 
mee te nemen kisten. Nu eerst de 
trekker van Ad erop. Met klossen 
onder de voorwielen schuift het 

frontgewicht juist over de 
zwanehals van de oplegger voordat 
hij het de voorwielen ook op de 
zwanehals rijdt. Wim rijdt de trekker 
achterwaarts op de oplegger. De 
ploegen moeten in elkaar grijpen, 
dan past het precies. Dan de kisten 
er weer op. En alles vastzetten. Met 
kettingen en met spanbanden. Er 
mag nergens speling op zitten, de 
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reis is tenslotte ruim 1500 km. 

Uiteindelijk is het 19 uur voordat Ad 
samen met Clazien thuis wegrijdt. 
De reis is voorspoedig en 
Oostenrijk wordt op tijd gehaald. Bij 
Slovenië wordt de europese unie 
verlaten en zijn er lange wachttijden 
aan de grens. Ad en Clazien 
bereiken zondag avond de 
eindbestemming Biograd na Moru.  

Het is in Kroatië een mooie herfst. 
Temperaturen tussen 25 en 30 gra-
den. Onderweg denkt Ad, hoe is 
het mogelijk om hier te ploegen. Zo 
droog, zo veel rotsen. Vlak bij Bio-
grad is een gedeeltelijk droogge-
legd meer. Enkele duizenden hec-
tares met mooie landbouwgrond. 
Geschikt voor akker– en tuinbouw. 
Maar droog. Op het grasland staat 
uiteindelijk slechts luzerne. En hoe 
hard is de grond. En als er water 
komt, gaat de grond dan aan het 
rister plakken. Daarom zijn de 
kunststof risters meegegaan. Niets 
is aan het toeval overgelaten. 

Ad heeft een halve hectare oefen-
grond gehuurd. Hij wil voor de offi-
ciële oefentijd al gewend zijn ge-
raakt aan de omstan-
digheden. En hij is 
niet de enige. Vele 
collega’s moeten ook 
nog trekkers en ploe-
gen regelen.  

Op de Wereld ploeg-
wedstrijden doen 31 landen mee. 

Een record. Ook Piet en Wim zijn 
inmiddels aangekomen. Het oefe-
nen verloopt prima. Het land ligt 
vlakbij de boerderij waar alle trek-
kers worden gestald en waar kan 
worden geslepen, gelast en worden 
gesleuteld. Maar ook vlakbij de 
wedstrijdvelden, zodat er in ieder 
geval geen verassingen zullen zijn 
met de grond. De temperatuur en 
ook de huisvesting doet aan vakan-

tietijd denken.  

Maar dan de laatste oefendag. Plot-
seling komt de regen met bakken 
uit de lucht. Er steekt een storm op 
en het is maar net 10 graden. Het 
regent zo hard, dat het oefenen 
moet worden afgebroken. Iedereen 
moet van het tentoonstellingsterrein 
worden geëvacueerd. Enkele ten-
ten zijn al in elkaar gewaaid. Hoe 
zullen de velden eruit zien op de 

wedstrijddagen. De 
openingsceremonie 
wordt in een alternatie-
ve locatie gehouden.  

Op de eerste wedstrijd-
dag waait het hard, 

maar het is droog. Er staan geen 
plassen op het land. De grond 
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snijdt als boter, wat een mooie 
grond. Maar de vlaggen blijven om-
laag, het waait te hard. Ad ploegt 
zich naar de 4e 
plek en Wim naar 
de 20e. 

Op de tweede 
wedstrijddag 
wordt grasland geploegd. Maar zo-
als gemeld, dat is in feite luzerne. 
Luzerne wortelt diep en de scharen 
moeten scherp zijn. Het ploegwerk 
is prima en niets dan plassen op de 
weg herinnert nog aan de storm. 
De vlaggen waaien mooi strak in de 
straffe wind. 

Eind van de middag kan de prijsuit-
reiking plaatsvinden op het veld. Ad 
is uiteindelijk 6e bij de rondgaande 
en Wim 20e bij de wentel. De con-
currentie was groot. Het zijn ten-
slotte allemaal nationaal kampioe-
nen. Een fijne wedstrijd. Dat kon je 
je vooraf niet zo voorstellen. 

Agenda 2013 

Europese wentel ploegwedstrij-
den 2013 in Duitsland  

De 30e Europese ploegwedstrijden 
2013 worden gehouden in Duits-
land bij  Osnabrück op 15 en 16 
september. 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren 2013 in Engeland 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op 7 en 8 september in Mansfield, 
Nottinghamshire, Engeland. 

Wereldploegwedstrijden 2013 in 
Canada 

De 60e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op 19 en 20 juli 
in Olds, Alberta, Canada. 

Nationale Ploegwedstrijden 2013 

Datum en plaats van de 61e Natio-
nale Ploegwedstrijden zijn nog niet 
bekend. 

Adresgegevens secretariaat en do-
nateursadministratie 

St. Ploegvereniging Nederland 
Nieuwkuijksestraat 41 
5253 AD  Nieuwkuijk 
e-mail: info@ploegvereniging.nl 
Opgave donateurs via e-mail of 
postadres. Donaties zijn welkom 

Het Nederlandse team. Ad Buijs, Willemien 
Spieker, Wim van den Broek, Piet Meuwissen 
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