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Het klokje is weer rond...  
En de teller staat weer op nul. De-
cember blijkt voor velen altijd weer 
stressen, terwijl het onthaasten, te-
rugblikken en overpeinzen meer in 
de lijn der verwachting zou liggen 

voor een frisse 
start.  

Met voldoening 
kunnen we terug-
kijken naar de 
jaarvergadering in 
combinatie met 
een geslaagde be-
drijfsexcursie bij 
onze hoofdspon-
sor BKT Agriband 

in Veenendaal. Fijn om te constate-
ren dat "banden" tijdens zo'n dag 
op verschillende manieren worden 
aangehaald, versterkt en verhan-
deld. Plakken was niet nodig.  

Onze vereniging heeft in samen-
werking met PTC+ wederom een 
praktijk-ploegles-week georgani-
seerd voor AOC leerlingen. Thans 

vindt evaluatie plaats of de AOC's 
de kunst van het ploegen voldoen-
de belangrijk vinden zodat onze vrij-
willigers gemotiveerd blijven om 
een voldoende hoeveelheid jong 
volwassenen de kneepjes van het 
ploegen te leren en te enthousias-
meren. 

De impressie van de europese- en 
wereldploegwedstrijden in resp. 
Duitsland en Canada, vindt u ver-
derop in deze nieuwsbrief terug. Elk 
jaar is er wel iets bijzonders waar-
door onze afgevaardigden en be-
zoekers zo'n buitenlandse 
(overzeese) ervaring nooit meer 
zullen vergeten. 

Dat geldt evenzeer voor de nationa-
le ploegwedstrijden welke werden 
gehouden in Mussel (Gr). Het kam-
pioenschap werd gekenschetst als 
"een perfecte locatie, fijne samen-
werking met de grondeigenaren en 
de omgeving. Goede ploegomstan-
digheden voor de meeste catego-
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rieën........behalve aanvankelijk voor 
de moderne koningsklasse. Het or-
ganische stofgehalte (lees: stro) 
bleek te hoog, spanningen liepen 
zeer terecht hoog op. Ook hier gold 
"als de nood het hoogst is, is de 
redding nabij". Ik heb de professio-
nele houding van de deelnemers en 
het oplossend vermogen van mijn 
team zeer op prijs gesteld, zodat 
het kampioenschap op waardige 
wijze kon worden afgesloten. 

Inmiddels is de teller voor 2014 en 
volgende voor het bestuur al weer 
gaan tikken................ 

Ook in 2014 kunnen we niet zonder 
grond. We zijn druk doende, doch 
hebben op dit moment van schrij-
ven nog geen zekerheid. Ook wij 
hebben een "Serious Request" aan 
jullie. Actief vragen in 
je eigen omgeving 
biedt soms verrassen-
de mogelijkheden. De 
bal ligt dus ook bij jul-
lie! 

We staan voor een 
grootse uitdaging in 
2015! Zijn we weer aan 
de beurt? Of is het me-

de onze kandidatuurstelling ge-
weest dat ertoe heeft geleid dat wij 
de Europese ploegkampioenschap-
pen voor zowel de moderne wentel-
ploegers als de European Vintage 
(de oldtimer-ploegcombinaties) 
gaan organiseren. En wel tegelijk 
met onze nationale ploegkampioen-
schappen!!!!!!!! Dat vraagt veel van 
een clubje "vrijwillige" bestuurders.  

Hierbij doe ik namens het bestuur 
een oproep aan een ieder die, net 
als wij, lijden aan het "ploegvirus" 
om mee te helpen dit tot een suc-
ces te maken. 

Het fundament voor het draaiboek 
is inmiddels gelegd. Wij willen 
graag een lijst van mensen opstel-
len die ons op enig moment, vroeg 
of laat, ons willen ondersteunen bij 

de verwezenlijking van 
de nationale uitdaging. 
Gewoon dingen doen 
die je op het lijf geschre-
ven zijn. Samen staan 
we sterk! 

We hebben verschillen-
de taakvelden die door 
kleine teams worden 
voorbereid en die in een 

Juryinstructie 
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later stadium hun "eigen" mensen 
om zich heen verzamelen om de 
taak te kunnen realiseren. Hier ko-
men ze: 

 financiën, regelen aan-afvoer 
gasten, overnachtingen 

 locatiezoekers, terreinindeling 
 materialen, deelnemers- en ter-

reinbenodigdheden 
 marshalling yard, service/

onderhoud 
 catering, bevoorrading deelne-

mers en vrijwilligers 
 sponsoring 
 public relations, programma-

boekje 
 jury, headstewards, begeleiding 

excursies 
 trekkerbehendigheid 
 european vintage 
 Paardenploegen 
 

En waar gaan we dat dan wel 
doen? In de provincie Groningen! 
Omgeving Wildervank 
(gem.Veendam). Een tiental agrari-
ërs denkt op positieve wijze mee 
om nadere invulling hieraan te ge-
ven. We zitten nog in een pril stadi-
um, maar het voelt goed. Samen 
met hun verwachten we het unieke 
evenement een prominente plek te 
kunnen geven. De puzzelstukken 
liggen in de achtertuin; aan ons al-
len de uitdaging om er een mooi 
Europees ploeglandschap van te 
maken!  

Mede namens het bestuur wens ik 
iedereen prettige kerstdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar. 

Remmelt Panman  

60e Wereld Ploegwedstrijd in Cana-
da 
Op 19 en 20 juli 2013 werden in 
Olds, Alberta, Canada de wereld 
kampioenschappen ploegen gehou-
den. Een verslag van coach Arnold 
Tijhuis. 

Voor Nederland waren John Buijs 
met een rondgaande ploeg en Mart 
Bakker met een wentelploeg de 
deelnemers. Het beloofde een 
spannend WK te worden voor onze 
deelnemers, want beide hadden de 
zaken goed op orde. En al op tijd 
werd samen met de Belgen een he-Het traditionele monument 
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le grote container besteld waar al 
het materiaal in zou gaan. Nadat al-
les geregeld was en de ploegen , 
wielen met banden en kisten met 
reserve delen waren geladen kon 
de container op de boot naar Cana-
da, waar deze volgens planning 
ruim op tijd, voor de officiële oefen-
dagen aan zou komen. Op deze 
manier konden ze een flink aantal 
extra dagen oefenen. 

Het liep echter niet als gepland. De 
container bleef om een of andere 
tot op heden onduidelijke reden ste-
ken bij de douane en werd uiteinde-
lijk bijna een week later als gepland 
afgeleverd op het wedstrijdterrein. 
Van het extra oefenen bleef dus 
weinig over, maar naar later zou 
blijken waren deze extra dagen 
hard nodig geweest omdat de 
grond extreem lastig en listig was. 
Er waren stukken bij die zo erg kle-
verig waren dat zelfs de kunststof 
risters compleet vol liepen. Er werd 
dus flink geëxperimenteerd met 
dieptes en al gauw werd duidelijk 
waarom men hier normaal niet 
ploegt . Het gaat gewoonweg bijna 
niet. De hele dag werd er gepolijst 

en gepoetst dat het een lieve lust 
was maar echt helpen deed ook dat 
niet. Op zaterdag 13 juli zijn we 
naar de Calgary Stampede ge-
weest, dit was een geweldig evene-
ment dat in het teken staat van de 
Rodeo, maar rond om dit evene-
ment was een hele kermis georga-
niseerd, met als afsluiting ’s avonds 
een daverend vuurwerk met als the-
ma Hell or High water wat sloeg op 
de extreme wateroverlast die men 
daar in begin juli gehad heeft. De 
hele week door waren en diverse 
excursies georganiseerd voor de 
bezoekers die met de ploegers 
meekwamen.  

Maandag 15 juli zouden we begin-
nen met oefenen maar ’s ochtends 
bij het ontbijt regende het al en het 
ging steeds harder regenen. Zo 
hard zelfs dat om 10 uur gemeld 
werd dat we helemaal niet meer 
mochten oefenen. Weer een dag 
minder, bah. 

Dinsdag, woensdag en donderdag 
is er wel geoefend maar al gauw 
kwamen we er achter dat diegene 
die veel meer geoefend hadden 
duidelijk in het voordeel waren om-
dat ze gewoon beter gewend waren 

Mart Bakker 

Mounties bij de opening 
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aan deze o zo bijzondere grond. 
Toen uiteindelijk vrijdag na een in-
drukwekkende openingsceremonie 
de wedstrijd begon bleek voor velen 
al gauw dat de wedstrijdvelden niet 
makkelijker waren dan de oefenvel-
den en dus het plamuurmes met de 
poetsdoek en een bus WD40 je 
beste vriend werd om zo de zaak 
nog enigszins aan de gang te hou-
den. Voor mezelf was het ook een 
drukke dag om met een Belg  een 
Kosovaar en een Zweed de punten 
op papier te krijgen maar dit verliep 
ondanks de brandende zon op onze 
hersenpan soepel.  

De 2e wedstrijddag was haast nog 
spectaculairder te noemen als het 

om ploegomstandigheden gaat. Ik 
heb toch zelf al heel wat W.K.’s ge-
zien maar nog nooit meegemaakt 
dat deelnemers zich zo vastreden 
dat ze er met een kniktrekker van 
enkele honderden pk’s weer vlot 
getrokken moesten worden. Dit 
geeft wel aan dat we het hier over 
bijzondere omstandigheden hebben 

die, ook al ben je nog zo ervaren, je 
plek op de ranglijst hierdoor zeker 
kan worden beïnvloed. Al met al kijk 
ik terug op een voor mij geweldige 
ervaring, die ik beleefd heb met 
John en Mart en alle andere Neder-
landers die met ons waren meege-
reisd. Als coach heb ik geprobeerd 
om in John Buijs en Mart Bakker 
het beste naar boven te krijgen in 
een lastige situatie. Dat uiteindelijk 
het resultaat misschien iets tegen-
viel doet niets af aan de geweldige 
10 dagen aan de andere kant van 
de Wereld. 

John Buijs 

Wouter Spoelders in de penarie 

Ook bij de Zweden bleef de grond kleven. 
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Rondgaand   
Naam Pnt Plaats 

Ad Buijs 399.5 1 

Har Meuwissen 394.0 2 

Jack Linssen 390.0 2 

Clemens Wouters 384.5 4 

John Buijs 367.5 5 

Jannes van de Pas 363.5 6 

John Meijers 360.5 7 

Theo Lambers 306.0 8 

Arnold Panman 291.0 9 

Bart Vonk 290.0 10 

Arie Wieringa 268.5 11 

Ite Wiersema 261.5 12 

   
Wentel   
Naam Pnt Plaats 

Stefan Schreur 428.0 1 

Mark Veldink 420.0 2 

Ton Meuwissen 418.5 2 

Jack van de Broek 413.0 4 

Bert Bresser 411.5 5 

Bram Wiefferink 388.0 6 

Mart Bakker 380.0 7 

Harm van der Velden 370.0 8 

Gerjan Roetert 346.0 9 

Hans Nieuwenhuis 341.5 10 

Henk  Klein Koerkamp 334.5 11 

Dirk Lagerweij 332.5 12 

Gerard Kienhuis 309.5 13 

Martijn Smeenk 280.5 14 

Oldtimer heen en weer   
Naam Pnt Plaats 

Marius Jenniskens 155 1 

Dirk Schrooder Kuiper 150 2 

Henk Klein Velderman 146 3 

Ben Buijs 143 4 

Jan Ligtvoet 143 4 

Jan Wolters 135 6 

Jan Hollebrandse 130 7 

Jan Oosterhof 130 7 

Richard de Vries 129 9 

Maurice van de Aa 127 10 

Marco Ridder 127 10 

Johan Crooijmans 123 12 

Piet Kuipers 123 12 

Krijn in 't Veld 120 14 

Doitze Zwart 118 15 

J Hammink 118 15 

Jan David Driesprong 114 17 

Jan Evink 111 18 

M Oostdijck 109 19 

Gerrit Messchendorp 107 20 

Dirk Segeren 99 21 

AOC   
Naam Pnt Plaats 

Leonard van den Heuvel  138.0 1 

Maikel te  Molder  134.5 2 

Peter van  Beek 120.0 3 

Niels  Veldhuis 118.5 4 

Uitslagen Nationale Ploegwedstrijden 2014 Mussel 

Zonder boeren 
geen ploeg-
wedstrijden. 

DANK!! 
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Donaties zijn welkom vanaf € 30.  

 

Oldtimer rondgaand wiel   
Naam Totaal Plaats 

Roel Mennega 152 1 

Jan Rijnen 145 2 

Leen Ras 143 3 

Henry Schut 139 4 

Hans Kuipers 133 5 

Peter Beeks 132 6 

Jan van de Zanden 131 7 

Gerrit van Vliet 131 7 

Henk Tuitelaars 130 9 

Harm Bonder 126 10 

Harrie Kusters 126 10 

Karel Tuitelaars 124 12 

Jan Eerkens 122 13 

Adrie van Strien 122 13 

Bas Martens 119 15 

JW Dijk 119 15 

Jacob Blauw jr 117 17 

Berend Migchels 117 17 

Joan Havermans 114 19 

Taede Werkhoven 101 20 

Jan Korsmit 94 21 

Oldtimer rondgaand hef   
Naam Totaal Plaats 

Jan de Pinth 144 1 

Co Looijenstein 140 2 

Klaas Fernhout 139 3 

Jantinus Joldersma 136 4 

Henk Pras 135 5 

Jan Jonkers 135 5 

Johannes Timmer 131 7 

Hendrik Hilgenga 131 7 

Maarten de Jong 130 9 

Kees de Looff 127 10 

Aljan Nicolai 126 11 

Reint Lingbeek 126 11 

Dirk Vos 125 13 

Noud van Roij 124 14 

John Degenkamp 117 15 

André Veldman 117 15 

Tom Smaling 116 17 

Dinand Nicolai  103 18 

Jan Noordman 100 19 

Bertus Huijbregts 94 20 

Ad de Jong 82 21 

Trekkerbehendigheid   
Naam Pnt Plaats 

Paul Jacobs 969 1 

Patrick Steeghs 999 2 

Jos Lambie 1050 3 

Auko Venema 1099 4 

Jille Veening 1103 5 

Arjan Schaaf 1105 6 

Gert Vogelzang 1186 7 

Harm Schaaf 1194 8 

Jeroen Lammers 1239 9 

Gert-Jan Graven 1312 10 

Jozef te Brake 1313 11 

Henny Roerdink 1444 12 

Gerrit vd Scheur 1490 13 

Paarden heen en weer gaand  

Kees Koenen 72 1 

Chris Obach 67 2 

Christ Boons 59 3 

Gerard Korten 14 a 

Paarden rondgaand   
Eite Oosterveld 58 1 

Henk Tichelaar 40 2 

Uitslagen Nationale Ploegwedstrijden 2014 Mussel 

Vaste deelne-
mers: Bart en 
Dinie Vonk 
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Ploegvereniging weer op de ATH 
in Biddinghuizen 
Het doet ons bijzonder goed te kun-
nen melden dat het samenwer-
kingsverband met AgroTechniek 
Holland (ATH) gedurende de ko-
mende 2 jaar geprolongeerd zal 
worden. Van 10 tot en met 13 sep-
tember a.s. organiseert ATH haar 
derde editie van het ondertussen 
beproefde outdoor agro-evenement 
op het Walibi terrein in Biddinghui-
zen en PVN heeft haar medewer-
king toegezegd voor de invulling 
van een gedeelte van het program-
ma. 

Hoe deze invulling precies plaats 
gaat vinden is op dit moment nog 
niet helemaal zeker, er wordt nog 
van gedachten gewisseld om dit 
voor beide partijen zo aantrekkelijk 
mogelijk in te vullen. Zeker is in elk 
geval dat we weer een trekkerbe-
hendigheidswedstrijd gaan organi-
seren en dat oldtimertrekkers met 

bijpassende werktuigen van harte 
welkom zijn. Voor dit laatste doen 
we hierbij alvast een beroep op ie-
dereen die het wedstrijdploegen 
een warm hart toe draagt om hier-
voor materiaal aan te melden. 
OTMV-leden kunnen hiervoor te-
recht bij Anko Broekema, 0522-
451713 of ankobroeke-
ma@gmail.com, voor de andere 
verenigingen fungeert Harry Hoving 
als aanspreekpunt, 0573-256652 of 
info@holoc.nl . 

Europese wedstrijden met oude 
tractoren in Engeland 
Op 7 en 8 september zijn de Euro-
pese ploegwedstrijden voor oude 
trekkers gehouden in het Engelse 
Warsop, Notinghamshire, zo’n 120 
km ten zuidwesten van Hull. Een 
verslag van Harry Hoving. 

De Nederlandse delegatie bestond 
deze keer uit Leen Ras (rondgaand 
wiel), Johannes Timmer 
(rondgaand hef, vintage), Klaas 
Fernhout (rondgaand hef, classic) 
en Ben Buijs (heen- en weer-
gaand). Aljan Nicolai was mee als 
steward en Harry Hoving als coach 
(voor en na de wedstrijd) en jurylid 
tijdens de wedstrijd. Verder hadden 
de deelnemers elk één of meer 
supporters meegenomen.  

Trekkers en ploegen vervoeren 
naar Engeland is voor hobbyisten 
geen sinecure. De meest gemakke-
lijke manier is met de boot, maar af-
hankelijk van de maatschappij waar 
je mee vaart en de lengte van het 

Onze Nederlandse ploegers aan het eind van 
de tweede dag, met v.l.n.r. Leen Ras, Johannes 
Timmer, Ben Buijs en Klaas Fernhout. 



9 

 

transport is daar al gauw zo’n  € 
1.000 - €1.500 mee gemoeid. Voor 
wie niet wil varen en geen hekel 
heeft aan autorijden, is de tunnel 
Calais-Folktone een alternatief. Uit-
eindelijk zijn alle deelnemers gaan 
varen, maar voordat dit zo was 
kreeg Leen nog de nodige proble-
men voor de kiezen; wiel van de 
vrachtwagen losgelopen, andere 
vrachtwagen regelen, boot gemist 
en andere overtocht boeken. Niet 
zo’n fraai begin, maar het is toch al-
lemaal goed gekomen (nogmaals 
dank Reint..!!). 

Het programma begon op donder-
dag met inschrijven, terrein verken-
nen en ’s avonds een uitgebreid 3-
gangen diner in een chique hotel-
restaurant. Onze Engelse gasthe-
ren hadden geregeld dat we hier te-
gen gereduceerd tarief konden 
overnachten, maar dan bleef het 

nog steeds erg prijzig en het was 
bovendien nog zo’n 20 km. van het 
wedstrijdterrein. We hebben een 
goedkoper alternatief gevonden in 
een guesthouse op slechts 5 km. 
en daar was iedereen uiterst con-
tent mee. 

Vrijdags konden we oefenen. Er 
was ons verteld dat we op zand-
grond zouden ploegen en dat was 
ook zo. Maar ook in Engelse zand-
grond zitten stenen en daar hadden 
we niet op gerekend. Persoonlijk 
ben ik van mening  –  ik weet dat ik 
nu en teer punt aanroer - dat we 
onder normale Nederlandse om-
standigheden met scherpe scharen 
en voor de grondsoort geschikte 
risters geen gewichten nodig heb-
ben, maar in Engeland kun je er 
blijkbaar niet zonder. Alleen Johan-
nes had gewichten bij zich, maar te 

Beginvoor van Ben, bijna kaarsrecht en niet 
helemaal schoon, maar geen ongeploegde 
stukjes en een redelijk uniform beeld, een 
goede basis voor zijn uiteindelijke overwinning  

Laatste fase van de eerste wedstrijddag, Leen 
controleert of hij goed uitkomt. Het zal duidelijk 
zijn dat de bordjes uiterst waardevolle ver-
zamelobjecten  zijn. 
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weinig. Niemand van ons team 
slaagde erin om acceptabel werk te 
leveren. 

De eerste wedstrijddag begon zoals 
gebruikelijk met het hijsen van de 
vlaggen van de deelnemende lan-
den, deze keer 10 in totaal. Ge-
woontegetrouw  doen wij dat in on-
ze grijze trui van de Ploegvereni-
ging  en op klompen. Dit laatste 
trekt nog altijd veel bekijks. In Angli-
caanse kerkelijke kringen is het ge-
bruikelijk om voorafgaand aan offi-
ciële ploegwedstrijden de ploeg te 
zegenen en dat gebeurde deze 
keer ook. Toch een heel bijzonder 
moment als je daar Engelse kerke-
lijke liederen staat mee te zingen, 
alsof je nog nooit anders hebt ge-
daan. 

Maar dan waarvoor we kwamen, de 
ploegwedstrijd. De veldjes waren 
uitgezet op een keurig gemaaide 
tarwestoppel, geen stroresten en 
ook geen diepe wielsporen, maar ja 
die stenen hè. Ons ploegwerk lukte 
beter dan de dag ervoor, maar 
gaandeweg de wedstrijd werd wel 
duidelijk dat we niet met z’n allen in 
de bovenste helft van het klasse-
ment zouden eindigen. Alleen Ben 
vormde hierop een uitzondering; 
zijn veldje lag er prima bij, wat een 
verschil met de oefendag! De eer-
ste wedstrijd werd afgesloten met 
een ‘hog roast’ (aan het spit ge-
roosterd speenvarken) op het wed-
strijdterrein.  

Tot voor kort duurde dit evenement 
2 dagen, 1 dag oefenen en 1 dag 

wedstrijd, maar Noord-ierland heeft 
er 2 jaar geleden een 2e wedstrijd-
dag aan toegevoegd. Landen zijn 
vrij om dit naar eigen believen te 
doen. België heeft dit vorig jaar ook 
gedaan en Engeland nu dus ook. 
Ben Buijs sleepte op beide dagen 
de meeste punten in de wacht  en 
kan zich dus terecht Europees 
kampioen in de klasse oldtimer 
heen-en weergaand noemen. Klaas 
Fernhout belandde bij rondgaand 
hef classic op de 6e plaats en Leen 
Ras en Johannes Timmer werden 
bij respectievelijk rondgaand wiel  
en rondgaand hef vintage 7e. Als je 
het op dit niveau zo ver schopt, doe 
het bepaald niet slecht. Voor de 
volledige uitslagen, zie 
www.ploegvereniging.nl . 

We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd ploegfestijn. Het was bij-
zonder goed georganiseerd, het 
was tijdens de wedstrijd mooi 
ploegweer en misschien nog wel 
het allerbelangrijkste, de stemming 
in onze groep was bijzonder goed.  

30e Europese Ploegkampioen-
schappen wentelploegen  
Op slechts 45 minuten rijden van 
de Nederlandse grens werden in 
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Bad Rothenfelde de Europese 
Ploegwedstrijden gehouden. Ton 
Meuwissen was er met de trekker 
naartoe gereden.  
Voor Nederland deden Stefan 
Schreur en Ton Meuwissen mee.  

Het ploegterrein was een licht glooi-
ende zandgrond. De organisatoren 
hadden de wedstrijd opzet beperkt 
tot de deelnemende Europese 
wentelploegers. De sponsoren had-
den een aantal machines op het 
terrein tentoongesteld en de platte-
landsvrouwen zorgden voor Kaffee 
mit Kuchen. 

Op het terrein 
was ook een 
profielput ge-
graven waar-
bij een geo-
loog toelich-
ting gaf op de 
opbouw van 
de verschil-

lende aardlagen. 

Het bestuur van Ploegvereniging 
was met een grote delegatie aan-
wezig. Natuurlijk om onze jongens 
te supporten, maar ook om te kijken 
hoe de buren een ploegwedstrijd 
organiseren. 

Stefan ploegde bijzonder goed. Bei-
de dagen was hij dan ook de win-
naar. Ook Ton wist zich goed te 

weren. Hij 
werd uitein-
delijk 5e. 

Van rechts naar 
links: Arnold 
Tijhuis, Rem-
melt Panman, 
Dick Voskamp, 
Willemien 
Spieker. 

Boven Ton  

Links Stefan 
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Jaarvergadering 31 januari 2014 bij 
Lemken  
Vrijdag   31 januari  2014  vanaf 
9.30 uur  

Lokatie :  LEMKEN GmbH 

              Weselerstrasse 5 

              46519 ALPEN, DLD 

Agenda :     
9.30 u  Ontvangst met koffie 
10.30 u Opening Jaarvergadering 

Terugblik nationale ploegwed-
strijd  2013 
Financiële  stand van zaken 
Afvaardigingen internationale 
wedstrijden 
Nationale ploegwedstrijd 2014 
Vooruitblik organisatie 2015 
NPW, EPW en European Vinta-
ge in Nederland 
Rondvraag en suggesties 

12.15 u Lunch   
13.30 u Inleiding bedrijfspresenta-
tie en rondleiding door het bedrijf 
15.30u  Einde jaarvergadering 
Wij hopen u te ontmoeten op vrij-
dag 31 januari 2013. 

Opgave voor de jaarvergadering bij 
de secretaris: per e-mail:  
jdepinth@home.nl 

Deze nieuwsbrief kwam tot stand 
met bijdragen van Harry Hoving, 
Arnold Tijhuis, Remmelt Panman 
en Hans Spieker. 

Agenda 2014 

Europese wentel ploegwedstrij-
den 2014 in België  

De 31e Europese ploegwedstrijden 
2013 worden gehouden in België bij  
Geel op 23 en 24 augustus. euro-
peanploughingfederation.eu / bel-
gischploegcomite.be 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren 2014 in  

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op 23-25 september 2014 in Rathe-
niska, Stradbally, County Laois, ier-
land. npa.ie 

Wereldploegwedstrijden 2014 in 
Frankrijk 

De 61e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op 5 en 5 sep-
tember in 9 en 20 juli in St.Jean-
d’Illac (nabij Bordeaux), Frankrijk. 
worldploughing.org / lesterresde-
jim.com/en 

Nationale Ploegwedstrijden 2014 

De 62e Nationale Ploegwedstrijden 
Plaats en datum nog niet bekend.  

Adresgegevens secretariaat en do-
nateursadministratie 
St. Ploegvereniging Nederland 
Nieuwkuijksestraat 41 
5253 AD  Nieuwkuijk 
info@ploegvereniging.nl 


