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Wordt donateur van Ploegvere-
niging Nederland! 
Werf ook een donateur. 

Waarom donateur worden?  

Om de ploegvereniging gezond te 
houden! 

De laatste 
jaren wordt 
het lastig 
om vol-
doende 
sponsoren 
te vinden 
om de be-
groting slui-
tend te ma-
ken. Die-
gene die 

vindt dat er ploegwedstrijden moe-
ten blijven kan hieraan meewerken 
door ons financieel te steunen en 
donateur te worden. De donateurs 
van dit moment  hebben er tot op 
het heden aan meegewerkt voor 
een positieve bijdrage. Het bestuur 
start een nieuwe actie voor meer 
donateurs. Doe mee en werf ook 
een donateur. 

Wat krijgt een donateur er voor?  

Ploegwedstrijden. Ja, met jouw 
steun kunnen we die continueren. 

Twee keer per jaar een nieuwsbrief,  
waarin we je op de hoogte houden 
van de gebeurtenissen op ploegge-
bied in binnen en buitenland.  

Een uitnodiging voor de jaarverga-
dering met ‘s morgens een uiteen-
zetting door het bestuur over wat er 
het afgelopen jaar is gebeurd en ‘s 
middags een presentatie en rondlei-
ding bij het bedrijf waar we te gast 
zijn. 

Natuurlijk is er ook voldoende ruim-
te om met elkaar van gedachte te 
wisselen over de ploegvereniging 
en over alle daagse zaken. Deze 
jaarvergadering is meestal in fe-
bruari. 

Voor de deelnemers aan de natio-
nale kampioenschappen is er een 
korting op het inschrijfgeld als zij 
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donateur zijn.  

Vul de bijgevoegde antwoordkaart 
in en/of geef hem door aan iemand 
die er voor in aanmerking komt.    

Nationale ploegkampioen-
schappen succesvol verlopen 
De Nationale ploegkampioenschap-
pen, welke op 3 en 4 september op 
de Ambachtsheerlijkheid Crom-
strijen zijn gehouden, zijn in alle 
opzichten succesvol verlopen. 

Als organisatie hadden we een 
breed programma te bieden en 
het weer zat mee, en daarmee 
heb je al de belangrijkste ingre-
diënten voor een geslaagd eve-
nement. 

De wentelploegen hadden op 
hun tarwestoppel wel de nodige 
handicaps te overwinnen, met 
name de hoeveelheid stro en de 
diepe sporen bezorgde menigeen 
de nodige hoofdbrekens. Hier kon-
den de deelnemers echt laten zien 
wat ze waard waren en het waren 

de bekende namen die in de top 
van het klassement eindigden. Dat 
wil niet zeggen dat de wedstrijd al 
bij voorbaat was beslist, integen-
deel. Nadat Ton Meuwissen op de 
eerste wedstrijddag al een eerste 
plaats had veroverd, moest hij op 
de tweede dag Freek Boudeling 
toch voor laten gaan, die hiermee 
voor de achtste keer het kampioen-

schap op zijn naam wist te schrij-
ven. 

De rondgaande ploegen hadden 
een vlasstoppel tot hun beschik-

king. Deze was vlakker en 
schoner dan de genoem-
de tarwestoppel, maar 
ook harder en stugger. In 
z'n algemeenheid was het 
ploegwerk van de rond-

Remmelt, Henk en Dick. Klaar voor de start 
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gaande ploegen uniformer van kwa-
liteit. Dat was ook af te lezen aan 
het aantal toegekende punten, deze 
lagen in de categorie 
rondgaand dichter bij el-
kaar. Behalve aan de 
vlakkere grond dient hier 
ook bij vermeld te wor-
den dat de ploegers in 
deze categorie allemaal 
al eens aan het wereldkampioen-
schap hebben deelgenomen, en 
kunnen we dus spreken van we-
reldklasse. Ook hier nam de uitslag 
op de tweede dag een verrassende 
wending. Na een vierde plaats op 
de eerste dag, wist Har Meuwissen 

uiteindelijk toch de titel op 
zijn naam te schrijven.  

Dit jaar was Rabe samen met 
Rumptstad als hoofdsponsor 
present. Zij kijken tweeledig 
op het evenement terug. Van 

de ene kant vinden ze het een hele 
mooie gelegenheid om de mensen 
van de ploegwereld bij elkaar te krij-

gen en te ontmoeten. Maar van de 
andere kant vinden ze ook dat der-
gelijke kampioenschappen breder 
georganiseerd mogen worden door 
er meer instanties bij te betrekken 
om het attractief te houden, ook 
voor de sponsors.    

Gezamenlijk Euro-
pees Kampioen-
schap Oldtimers 
Voor het eerst hielden 
de Nederlandse oldti-
merverenigingen dit 
jaar gezamenlijk hun 
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kampioenschappen. 
Aansluitend waren 
er voor deze catego-
rie ook de Europese 
kampioenschappen. 
Opvallend was dat 
veel deelnemers afkomstig waren 
uit het Verenigd Koninkrijk. In min-
dere mate waren er ook deelne-
mers uit België, Denemarken, 
Duitsland en ons eigen land. 

De oudste deelnemer was Jacob 

Bijsterbosch (84) uit Wijhe met zijn 
Allis-Chalmers combinatie. Hij heeft 
op Nederlandse wedstrijden al heel 
wat prijzen in de wacht gesleept, 
maar aanvankelijk zag hij het op 
de EK niet zo zitten. De grond 
was hem te hard en te stug voor 
zijn lichte combinatie, hij had 
moeite om de voorwielen van de 
trekker in de voor te houden. Zijn 
ploeg was meer voor de wat 
zachtere Amerikaanse omstan-

digheden gebouwd, was 
zijn idee. Desondanks 
eindigde hij nog netjes op 
de vierde plaats, hoewel 
we hem graag een plaats-
je op het podium hadden 

gegund. 

Tijdens het rondje langs het ploe-
gen was Bijsterbosch niet de enige 
die moeite had om zijn trekker on-
der bedwang te houden. Het kon 
zelfs nog erger, ondanks de droge 
harde grond waren er enkele deel-
nemers (zo te zien zonder differen-
tieelslot) die moeite hadden om 
vooruit te komen.  

We spraken met de juryleden Henk 
Grijsen en Anko Broekema, en sa-
men waren ze van mening dat de 
verschillen in de oude techniek wel 
naar voren kwamen. Zo had de ene 
het voordeel van Harry Ferguson's 
revolutionaire diepteregeling en 
weer een ander van het gewicht 
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van z'n trekker of van z'n vierwiel-
aandrijving. 

De Ier Billie Ritchie vond de grond 
ook te hard, maar de eerste dag 
ging het zo goed, en nu kon hij niet 
begrijpen waarom het de tweede 
dag niet ging zoals hij wilde.  

Maar beide juryleden nuanceerden 
het ploegwerk door rekening te 
houden met het materiaal. Zo had-
den een aantal ploegen dermate 

korte risters dat ze op lichte zand-
grond wellicht goed werk hadden 
geleverd, maar nu niet goed uit de 
verf kwamen. Maar zoals de jury 
ook zegt, werd er hier en daar weer 
onvoldoende aandacht besteed aan 
het correct in- en uitzetten, dit is 
mensenwerk en staat los van de 
techniek. Dus; rekening man in de 
vorm van strafpunten.  

Bij de heen en weer gaande ploe-
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gen werd Piet Kuijpers Europees 
kampioen, de jury omschreef zijn 
werk als bijzonder egaal, mooi recht 
en hele mooie aansluitingen bij de 
geren. 

Concluderend kun je zeggen dat 
je met de eenvoud van het oude 
materiaal dichter bij de natuur 
staat. Je hebt meer voeling met de 
ploeg en de reactie van de grond 
dan met het moderne en grotere 
materiaal. Dat geldt nog sterker 
voor de paardenploegen. Want 
ook deze keer was de K.V.T.H. 
(Koninklijke Vereniging Trekpaar-
den en Haflingers) weer van de 
partij en mocht zich in een warme 
publieke belangstelling verheugen. 
Dat gold zowel voor de ploegers als 
voor de demon-stratie met de werk-
tuigen. 

Wim van de Pas over WK ploe-
gen 
Op 16 en 17 september werden in 
Praag de Wereld 
Ploegkampioen-
schappen ge-
houden. Namens 
ons land deden 
Bert van Rijn en 
Wim van der Pas 
mee met resp. 
de wentel- en 

rondgaande ploegen.  

We hadden contact met Wim van 
der Pas over zijn ervaringen. Hij 
was er een week van tevoren, sa-
men met Bert van Rijn naar toe ge-

reisd. De kampioenschappen von-
den plaats op een terrein van de 
Landbouw Universiteit van Praag 
en in diens gebouwen logeerden ze 
ook. Voorafgaande aan de wedstrij-
den waren er vier oefen-dagen, 
maar gelijk al in het begin viel er 
veel regen, maar met het vorderen 
met de week werden de terreinen 

Bert, Coach Ad en Wim 
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weer beter begaanbaar. Tot de 
wedstrijddagen, toen regende het 
weer. De eerste dag moest Van der 
Pas op een tarwestoppel ploegen. 
Het was een zware kleigrond en 
omdat de bovenlaag nog nat was, 
waren de begin- en eindvoor moei-
lijk netjes te ploegen. Eén keer op 
diepte ging het goed en daar heeft 
hij ook veel punten op gehaald. De 
tweede dag moest hij grasland 
ploegen en daar had hij minder last 
van de nattigheid. 

Over beide dagen eindigde hij op 
de 10e plaats van de 28, terwijl zijn 
collega Van Rijn bij de wentel-
ploegen op een 7e plaats eindigde. 

Het 
was voor Wim van der Pas de der-
de keer dat hij op wereldniveau 
ploegde. De eerste keer was in 
1988 in Iowa in de VS en waar hij 
35e werd van de 50 deelnemers. 
Meer recentelijk deed hij in 2001 
mee in Denemarken waar hij met 
een 21e plaats precies in de mid-
denmoot scoorde. 

Terugkijkend zegt hij:"Het was een 
mooie happening, het was netjes 
verzorgd en de organisatie was 
goed in orde". 

EK Ploegen in Zweden 
Op 24 en 25 september vertegen-
woordigden Ton Meuwissen en Jan 

 

Onthulling van het momument op  de wereldploegwedstrijden 
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de Pinth ons land op de Europese 
ploegkampioenschappen in Alnarp 
bij Malmö in Zweden. 

Voor Jan de Pinth was dit de twee-
de keer dat hij op Europees niveau 
ploegde, al heeft hij wel al drie keer 
deelgenomen aan wereldkampioen-
schappen. Dat was in Australië 
('97), Denemarken ('01) en Zwitser-
land ('02). 

Zijn hoogste score was een 10e 
plaats in Australië. 

Ze hadden anderhalve 
dag de tijd om te oefenen 
en daarna moest het ge-
beuren. De grond was 
nog al wisselend, van 
zanderig tot klei en plaat-
selijk veel stenen. Daar 
wordt De Pinth voorlopig 
nog wel even aan herin-

nerd, want deze stenen hebben be-
hoorlijke groeven achtergelaten 
op zijn risters. Maar dat neemt 
niet weg dat hij met veel plezier 
omkijkt naar het evenement. 
"Goed van eten en drinken en 
veel korte broeken weer. Daar-
naast hebben we een excursie 
gemaakt naar de omgeving van 
Lund. Ik kan niet anders zeg-
gen dan dat ik met veel plezier 
op deze week terugkijk", aldus 
een voldane Jan de Pinth, on-

danks dat hij met zijn ploegwerk op 
een 21e plaats is blijven steken. 
Ton Meuwissen werd 14e, ze 

Hans Joachim Freij, Jan en Tom 
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ploegden allebei met een 2-schaar 
wentel, op Europese wedstrijden 
wordt enkel met wentel ploegen ge-
ploegd. Winnaar werd de Fransman 
Vincent Schumacher. 

Aydin Pulluk, een Turkse ploeg 
Op de Agritechnica was de Turkse 
ploegenfabrikant Aydin Pulluk 
(Pulluk betekent ploeg) voor het 
eerst aanwezig om de interesse 
voor hun merk te peilen. Het bedrijf 
houdt zich sinds 1968 bezig met 
ploegen en exporteert ploegen naar 
verschillende landen. Het is een 
kleurrijk merk, want de ploegen 
worden geleverd in de kleur welke 
in het land van bestemming 
het beste aanslaat. De 
ploegen naar Israël worden 
in het rood geleverd, in Tur-
kije zelf zijn ze groen en in 
Duitsland heeft men het 
liefst een blauwe ploeg. 
Wat men al geleerd had 

was dat ze de ploeg wat rui-
mer moesten bouwen, de af-
stand van de schaarpunt tot 
de framebalk was aan de 
krappe kant. 

Verder leken het eenvoudige 
prijsgunstige ploegen.  

De fabriek beslaat een opper-
vlakte van 1 hectare en ze maken 
ploegen in 12 basismodellen. 

Aydin Pulluk heeft een capaciteit 
van 18.000 ploegen per jaar, daar-
naast maken ze ook cultivatoren. 

Ploegrecords op DVD 
'Acker Rekorde' is de titel van een 
DVD met alle ploegrecords van 
1993 tot 2003. Het is een DVD 
(Deel I) met een speelduur van 55 
minuten en kost 30 euro. 

Het is te bemachtigen via Martin 
Smits, ofwel Tractor Connection in 
Biddinghuizen, tel: 0321-315992. 
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Tractor Connection is (heel) ruim 
gesorteerd in landbouwminiaturen 
en boeken. Misschien dat de mees-
te ploegers het kennen, maar een 
boek dat is toegespitst op het wed-
strijdploegen is 'The tractor Ploug-
hing manual' van Brian Bell, een 
Engelstalig boek met veel foto's, te-
keningen en beschrijvingen over 
ploegen.  

Frans ploegrecord 
 In September heft de Fransman 

Jacky Boudeo opnieuw 
een ploegrecord verbro-
ken door in 56 uur een 
oppervlakte van 398 
hectare te ploegen. Zijn 
vorige record dateerde 
van 2003 door in dezelf-
de tijd 245 ha te ploe-

gen. 

Hij ploegde met een Valtra S280 
trekker en een 14-scharige Gregoi-
re Besson ploeg. De totaal afgeleg-
de afstand bedroeg 717 km. De 
ploegdiepte lag tussen de 16 en 18 
cm en de gemiddelde snelheid 
kwam uit op 10 km/u. Daarmee 
ploegde hij 7 ha/u. 

Tijdens het ploegen is er in totaal 
3000 liter brandstof verbruikt, ofwel 
55 liter per uur.  

Valtra is een onderdeel 
van de AGCO groep en 
bouwt jaarlijkst 19.500 
trekkers in Finland en 
Brazilië. Dit ploegrecord 
staat overigens los van 
het 24 uur record waar-
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over we in de vorige Nieuwsbrief 
schreven. Dat staat met 321 ha op 
naam van een andere Fransman, 
Jean Imbert.   

Website Ploegvereniging Neder-
land 
Op de website van de Ploegvereni-
ging wordt veel informatie weerge-
geven. Het afgelopen jaar zijn er 
ook veel provinciale en regionale 
wedstrijden aangekondigd en de 
uitslagen daarvan vermeld. Natuur-
lijk zijn ook de uitslagen van de Na-
tionale, Europese en We-
reldploegwedstrijden te vin-
den op de website.  

Jan de Pinth, secretaris 
van de Ploegvereniging is 
bezig de archieven van de 
Nationale Ploegwedstrijden 
compleet te krijgen. Zo is 
hij met name op zoek naar 
gegevens van 1962 tot en 
met 1966. Het gaat om zowel pro-
grammaboekjes als uitslagen lijs-
ten. 

Afvaardigingen 2006 
Naar de wereld ploegwedstrijden 
zullen worden afgevaardigd Arnold 

Tijhuis (winnaar drie schaar wentel) 
en Har Meuwissen (winnaar rond-
gaand). Arnold overweegt om ook 
op de Wereld Ploegwedstrijden 
deel te nemen met een drie schaar 
wentel ploeg. 

De afvaardigingen naar de Europe-
se ploegwedstrijden wentelploegen 
en de Europese Ploegwedstrijden 
voor oude tractoren zijn nog niet 
definitief. 

 

Agenda 2006 
Zaterdag 11 februari 2006. Jaarver-
gadering bij VMB - Rumptstad in 
Stad aan het Haringvliet 
Donateurs, ploegers en andere 
belangstellenden zijn hartelijk 

  

Proef met electronische dieptemeting in Praag 
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welkom.   

Nationale ploegwedstrijden, da-
tum en plaats nog niet bekend 

26—27 augustus 2006 Europe-
se Ploegwedstrijden Wentel-
ploegen. Plaats: Leithaproders-
dorf in het Burgenland te Oos-
tenrijk. 

29—30 september 2006 We-
reldploegwedstrijden.  
Plaats: Tullow, Co. Carlow, Ier-
land 

Ook een wedstrijd aan te melden? 
e-mail de informatie dan naar in-
fo@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 

 

Jeugdige Nederlandse supporters in Praag 


