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Voorwoord Jan Bom 
In deze tijd van het jaar, met de lan-
gere nachten blik ik nog al eens te-
rug wat er afgelopen jaar zoal is ge-
beurt. Allereerst weer een heel jaar 
voor de boeg maar als dat dan 
weer voorbij is denk ik nogal eens, 
was dit het dan weer.  
Want als het goed gaat vliegt de tijd 
in een razend tempo aan mij voor-
bij. Het jaar 2006 gaat als een re-
cord jaar in de boeken. Een natte 
maand maart  waarna van half april 
tot half mei droog, ook af en toe wat 
aan de koude kant en het laatste 
gedeelte van mei weer vocht ge-
noeg, toen twee maanden droog en 
warm en dachten dat de regen op 
was, wat kwamen we bedrogen uit. 
De meeste combines werden uit 
hun winterslaap gehaald want de 
graanoogst stond voor de deur. De-
ze was door de weersomstandighe-

den vroeg 
en zou zo 
gebeurd 
zijn. Maar 
wat zijn 
voorspellin-
gen waard? 
Graan snel 
eraf maar 
ploegwed-
strijden eind 

oktober is vragen om moeilijkhe-
den. Eerste week van september 
waren wij pas met combinen klaar 
en wat ik mij niet kan herinneren uit 
eerdere jaren is dat niet alles meer 
te dorsen was. Een droge septem-
ber is ook heel wat waard en aard-
appelen rooien onder deze omstan-
digheden past een ieder. De ploeg-
wedstrijden naderen met rasse 
schreden, ik had mezelf even in de 
wachtkamer geparkeerd wat voor 
mij  niet altijd even makkelijk was, 
maar de ploegwedstrijden waren 
gelukkig pas eind oktober. De voor-
bereidingen liepen op schema. 
Oogst was op het ploegterrein aan 
de kant, wel even nog een hobbel-
tje te nemen vanwege de maïsres-
ten.   
Deze ploegwedstrijden hadden wel 
een bijzonder karakter,niet alleen 
vanwege de locatie en het weer, 
naast al dat ploegmateriaal van oud 
en nieuw, trekker en paard. Spitten 
op onze Nationale ploeg- en trek-
kerbehendigheidswedstrijden.  
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Komt de ploeg in het nauw? Beslist 
niet , deze twee verschillende 
grondbewerkingen  voor een goed 
zaadbed en groot waterbergend 
vermogen van de grond passen uit-
stekend naast elkaar. Ploegwed-
strijden,  zolang er grond ons ter 
beschikking gesteld wordt zal ik 
mijn uiterste best blijven doen om 
deze gerealiseerd te krijgen.  
Maar niet zonder hulp van een 
team van fanatieke vrijwilligers, om 
zo’n evenement te kunnen  organi-
seren. Iedereen, maar ook echt ie-
dereen dank voor jullie tijd, werk en  
inzet en zeker niet  te vergeten de 
sfeer die een ieder tentoonspreidt.  
Dit is zeker een gezonde basis voor 
nog meer ploeg- en trekkerbehen-
digheidswedstrijden. 

Ik wens jullie allemaal  een heel 
goed 2007 toe. 

Jan Bom. 

NK Reusel, mooie grond 
"Grond waar je verschrikkelijk mooi 
op kunt ploegen, maar waar je ook 
ieder foutje ziet".  
Dat was niet alleen de reactie van 
Kees de Rijke als hoofd van de jury, 
maar ook van veel ploegers. Het 
was een keer weer een andere 

grond als waar meestal op ge-
ploegd wordt en de meeste ploe-
gers konden er goed mee uit de 
voeten. En in plaats van een graan-
stoppel was het deze keer een   
maïsstoppel en bietenland. De kwa-
liteit van het ploegwerk was over 
het algemeen goed, zeker bij de 
rondgaande ploegen. Maar deze 
categorie bestaat ook bijna enkel uit 
ploegers met al jarenlange wed-
strijdervaring en die al lang in de 
top meedraaien. "Voor de jury is dit 
een moeilijke, maar uitdagende 
taak om steeds weer tot een goede 
beoordeling te komen, omdat de 
kwaliteit van het ploegwerk zo dicht 
bij elkaar ligt", aldus Kees de Rijke. 

Het was de eerste keer dat er vol-
gens de nieuwe regels werd geju-
reerd, dat wil zeggen dat voor het 
eerst alle wentelploegen in één ca-
tegorie vielen. Het aantal te beoor-
delen onderdelen is verder uitge-
splitst waardoor de jury beter tot 
een rechtvaardige uitslag kan ko-
men. 

Na een dag even wennen, viel hier 
door de jury goed mee te werken. 

Dat ook de ploegers actief aan hun 
niveau werken was aan het materi-
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aal af te lezen. Zoals de twee-
schaar ploeg van Jack van den 
Broek uit Bladel, die had niet alleen 
een steunwiel, maar zelfs een tan-
demstel voor het rustiger lopen van 
de ploeg en een zo egaal mogelijke 
diepte. Zijn collega Henry Schroyen 
heeft het technisch nog hogerop 
gezocht, het achterste lichaam van 
zijn tweeschaar kan  hydraulisch op 
en neer worden bewogen om zo 
mooie in- en uitzetten te krijgen. Zo 
was te zien dat de ploegers er echt 
alles aan doen om tot een zo hoog 
mogelijke score te komen, dat zijn 
wedstrijdploegers.  

Nieuwe Kuhn ploeg 
Op de AgroVak presenteer-
de Kuhn de Vari-Master 
112. 

Dit is een ploeg voor de 
lichtere pk-klasse en een 
combinatie van de Multi-
Master en de Vari uitvoe-
ringen. 

Hij heeft een hydraulische 
werkbreedteverstelling en 
kenmerkend is de afscho-
ring ver naar achteren. Hij 

is er als de 4E en de 5E. De E staat 
hiervoor dat de ploeg is uit te brei-
den met een extra ploeglichaam. 
De afstand tussen de punten is 96 
cm en tussen de punt en het frame 
75 cm. Als optie is een schijfkouter 
leverbaar op het achterste ploegli-
chaam. Hij heeft een gecombineer-
de instelling van de ploegbreedte 
van het voorste lichaam en de trek-
lijn. Als optie is dit bij deze ploeg 
hydraulisch mogelijk en handig bij 
percelen met verschillende grond-
slagen. De obstakelbeveiliging gaat 
met trekbouten in plaats van breek-
bouten. Het voordeel hiervan is dat 
de boutgaten op den duur niet uit-
slaan. 
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 Nieuwe risters Lemken 
Op de perspresentatie van Lemken, 
tijdens de aardappeldagen op 
Westmaas, toonde men ondermeer 
de nieuwe hybrideploeg en een 
nieuw rister. 

In goed Nederlands verstaat men 
onder hybride het product van een 
plantaardige of dierlijke kruising. 
Daar kunnen we nu het begrip 
'mechanische kruising' aan toevoe-
gen. 

De Tansanit heeft de eigenschap-
pen van de gedragen en de half ge-
dragen ploeg in zich. Bij de eerste 
aanblik zie je de ploeg als een half-
gedragen ploeg. Maar, de 'Hybride 
Control', een elektronische bedie-
ningsunit in de cabine, geeft de 
ploeg de mogelijkheid van ge-
wichtsoverdracht op de achterwie-
len van de trekker via een hydrauli-
sche topstang. Sensoren in de op-
hanging meten het percentage slip 
en geven dit door aan de Hybride 
Control. Hierop kan men een maxi-
mum percentage slip instellen en 
de Hybride Control regelt het dan 
bij door meer of minder druk van de 
ploeg op de achterwielen over te 
zetten. Hiermee kan het percentage 

slip worden teruggebracht van 23 
naar 9 procent. Een ander voordeel 
is dat men nu met een lichtere trek-
ker kan ploegen. Bij een half gedra-
gen ploeg heeft men een zware 
trekker nodig omdat het gewicht 

van wezenlijk belang 
is voor het trekken 
van de ploeg. Hier 
speelt dat dus minder 
omdat men het ge-
wicht kan overbren-
gen op de achterwie-

len van de trekker. 

Als nieuwe risters toonde Lemken 
het CS 40 strokenrister voor de 
zware grond en het W52 rister als 
aanvulling op het bekende P50 pol-
derrister. Belangrijk kenmerk van 
het nieuwe rister is dat het volgens 
Lemken 10 tot 15% lichter trekt. 
Men verklaart dit omdat het rister 
aan de voorkant vlakker en egaler 
aanloopt waardoor de ploegsnede 
geleidelijker en meer verdeeld over 
het rister wordt gekeerd. 

Tijdens de demonstratie ploegde 
Lemken met een Vari-Opal 8 met 
aan de ene kant het P50 rister en 
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aan de andere kant het W52 rister. 
Het leek er op dat het nieuwe rister 
iets meer verkruimelde. Volgens de 
uitleg van Arno Leufkens worden 
groenbemesters en andere vegeta-
tieresten met de W52 iets minder 
diep ondergeploegd dan met het 
P50 en P55 rister. Deze laatste 
twee blijven overigens gewoon le-
verbaar. 

Als der Bulldog grün wurde 
Het boek met deze titel beschrijft de 
geschiedenis van Lanz en John 
Deere in Mannheim. Het boek be-
vat veel historische foto's en verha-
len. Achterin staan tijdstabellen met 
de jaren waarin belangrijke ontwik-
kelingen hebben plaatsgevonden, 
zowel van Lanz als John Deere. Zo 
vermeldt het boek hierin dat John 
Deere in 1837 moeite had om de 
zware prairie grond te ploegen. Hij 
lost dit probleem op en maakt van 
een gebroken zaagblad en smeedij-
zer de eerste 'zelfreinigende' ploeg. 
Dit werd de sleutel tot de welstand 
van het vruchtbare midwesten. 

Omdat er geen Amerikaans ploeg-
staal voorhanden was importeerde 
John Deere dat voor 300 dollar per 
ton uit Engeland. Maar hij wilde on-
afhankelijk van Engeland worden 
en hij neemt in 1846 het initiatief 
om ploegstaal in Pittsburgh te ma-
ken. In 1848 richt John Deere in 

Moline een kleine ploegenfabriek 
op en bouwt er het eerste jaar 700 
ploegen. In 1856 wordt er een nieu-
we spoorbrug over de Mississippi 
gebouwd en daarmee wordt de in-
frastructuur voor John Deere aan-
zienlijk verbeterd en worden de af-
zetmogelijkheden verbeterd. In 
1858 verlaten 10.000 ploegen de 
fabriek. 

Dit is zo maar even een greep uit 
een interessant boek. 

Het is Duitstalig en geschreven 
door Wolfgang Wagner. Het kost € 
29,80 en wordt uitgegeven door en 
verkrijgbaar bij de uitgever: 
Boomgaarden Verlag GmbH 
Winsener Landstraße 7 
D-21423 Winsen/Luhe 
Tel: 0049-4171-78350 
Fax: 0049-4171-783535  

Cockshutt ploegen 
In de Canadese provincie Alberta 
bevinden zich meerdere musea met 
interessante collecties landbouw-
werktuigen. Tijdens een bezoek af-
gelopen zomer bezochten we er 
een drietal, van noord naar zuid, 
het Reynolds-Alberta museum in 
Wetaskiwin, het Sunnybrook Farm 
Museum in Red Deer en de Herita-
ge Acres in Pincher Creek bij Leth-
bridge. 

We maakten er een aantal foto's. 
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Kenmerkende ploegen in het Rey-
nolds museum waren de prairie-
ploegen die door de zogenaamde 
'steamers' of stoomtrekkers werden 
voortgetrokken. In het museum 
stond een 12-schaar Oliver en wat 
er aan opviel was dat elke schaar 
een hendel had waarmee hij opge-
trokken kon worden. Met dit soort 
ploegen werden de prairies in cul-
tuur gebracht. De steamers hadden 
nog geen hefinrichting en achterop 
de ploeg stond een tweede man om 
de ploeg te bedienen en bij de 
wendakkers moesten alle ploegli-
chamen onafhankelijk van elkaar 
met een hendel omhoog getrokken 
worden en bij het inzetten weer 
naar beneden. 

Ook troffen we meerdere varianten 
aan van Cockshutt. Uit de collecties 
blijkt dat Cockshutt een belangrijke 
ploegenfabrikant moet zijn geweest. 
In ons land is het merk bekender 
van de trekkers. Het merk Cocks-
hutt is, samen met Oliver en Minne-
apolis Moline, opgegaan in White 
en White is op zijn beurt weer opge-
gaan in de Agco groep, waartoe 

ook Massey Ferguson, Fendt en 
Valtra nu zijn opgenomen. 

James Cockshutt is rond 1877 be-
gonnen met Brantford Plow Works 
in Brantford in Ontario. Later werd 
het de Cockshutt Plow Company, 
waaruit blijkt dat het bedrijf was ge-
specialiseerd in ploegen. Uit deze 
tijd stamt ook de schijvenploeg op 
de foto. Deze staat in het Sunny-
brook Farm Museum. 

Cor van Maanen jureerde al 
voor 50 jaar 
Het was voor Cor van Maanen uit 
Zeewolde een bijzonder ploegjaar. 
We kennen hem al vele jaren als 
een trouw jurylid op de ploegwed-
strijden, maar dit jaar had voor hem 
een gouden randje. Het was 50 jaar 
geleden dat hij voor 
het eerst jureerde. 
De uit Randwijk 
(Betuwe) afkomsti-
ge Van Maanen 
was in 1956 bij z'n 
broer in de Wierin-
germeer toen er in 
Nieuw Vennep 
ploegwedstrijden 
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werden gehouden. Hij had van huis 
uit altijd al interesse voor het ploe-
gen gehad en besloot naar Nieuw 
Vennep te gaan. Niet als deelnemer 
van de ploegwedstrijden, maar er 
was een wedstrijd uitgeschreven 
voor het publiek om mee te jureren. 
Van Maanen vulde zijn formulier 
naar beste weten in en achteraf 
bleek zijn verschil met de einduit-
slag nog kleiner te zijn dan die van 
de echte juryleden onderling. Met 
deze opsteker werd hij deelnemer 
aan ploegwedstrijden en bracht het 
in 1958 tot Nederlands kampioen, 
waarna hij in 1959 mee mocht doen 
met de Wereldploegwedstrijden in 
Ierland. Het wedstrijdploegen heeft 
hij tot 1963 volgehouden, toen 
moest hij stoppen want hij had de 
leeftijdsgrens van 30 jaar bereikt. 

Op de afgelopen ploegwedstrijden 
in Reusel heeft voorzitter Jan Bom 
hem terecht even in het zonnetje 
gezet. Zelf ziet Van Maanen het 
niet als een verdienste maar meer 
als een gegeven dat hij het heeft 
mogen doen. 

Hij is nog altijd bijzonder gefocust 
op een nette aansluiting en vindt 
het bijzonder jammer dat er vaak 
net te weinig aandacht wordt be-
steed aan het correct in- en uitzet-
ten. Want daar kun je naar zijn me-
ning zo gemakkelijk punten op be-
halen. Dit jaar waren Van Maanen 
en zijn vrouw 45 jaar getrouwd en 
hun kinderen hebben hen een reis 

aangeboden naar Ierland, met on-
dermeer een bezoek aan de We-
reldploegwedstrijden. Een betere 
keus hadden ze niet kunnen ma-
ken. Ook van de Ploegvereniging 
de hartelijke gelukwensen en hopen 
dat hij, samen met zijn vrouw Agat-
ha, nog lang van de partij mag zijn. 

Uitslagen Wereldploegwedstrij-
den 
Op 29 en 30 september 2006 zijn 
de Wereldploegwedstrijden gehou-
den in Ierland.  

Een gigantisch evenement waar in 
4 dagen tijd 220.000 bezoekers 
naar toe zijn gekomen.  

Van Nederlandse zijde werd deel-
genomen door Arnold Tijhuis, wen-
tel en Har Meuwissen, rondgaand. 
Coach was Ad Buys. Ook bestuurs-
lid Willemien Spieker–Looman was 
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van de partij. 

Uitslagen rondgaand:  

Uitslagen wentel: 
 

Uitslagen Europese Ploegwed-
strijden 
Deze zijn gehouden 
op 26 en 27 augustus 
2006 in Oostenrijk. 

Uitslagen: 

De prijzen waren dit keer gewogen 
in vergulde, verzilverde en bron-
zen ploegscharen. Zie foto hier-
naast. 

European Vintage 2006 
In het weekend van 9 en 10 sep-
tember zijn in het Noord-Duitse 
Christinenthal de Europese ploeg-
wedstrijden voor oude trekkers ge-
houden. Voor ons land deden Henri 
Schut (getrokken rondgaand) en 
Johannes Timmer (aangebouwd 
rondgaand) daaraan mee. Op ver-
zoek van PVN is Harry Hoving mee 
geweest als coach (voor en na de 
wedstrijd) en als jurylid (tijdens de 
wedstrijd). Omdat beide deelne-
mers lid zijn van de OTMV, maakte 
ook de voorzitter van die vereni-
ging, Klaas Dijkstra, deel uit van de 
Nederlandse delegatie.  

De gastheren hadden voor een pri-
ma locatie gezorgd. Het ploegter-
rein was uitgezet op een onbewerk-
te graanstoppel met weinig begroei-
ing en geen diepe wielsporen. De 
grondsoort was zand met nog wat 
veenresten erin. Ook de eet- en 
slaapgelegenheid was een logeer-
gebouw van een landbouwschool.  

In de 2 weken voorafgaand aan de 
wedstrijd hebben we als team sa-
men geoefend op min of meer ver-

Naam Land Pnt Plaats 
Andrew B Mitchell Schotland 369.0 1 
Peter Lanz Oostenrijk 362.0 2 
Eamon Tracey Ierland 354.5 3 
Har Meuwissen Nederland 286.5 10 

Naam Land Pnt Plaats 
Simon Witty Engeland 383.0 1 
Fabien Landré Frankrijk 381.5 2 
Tom Cochrane N. Ierland 371.5 3 
Arnold Tijhuis Nederland 331.5 6 

Naam Land Pnt Plaats 
Peter Ulrich Zwitserland 387,0 1 
Roel Cuyvers België 386,5 2 
Thomas Debes Frankrijk 380,5 3 
Ton Meuwissen Nederland 319,0 9 
Freek Boudeling Nederland 299,0 12 
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gelijkbare grond in Oost-Groningen. 
Op de oefendag in Duitsland bleken 
de ingestudeerde kunstjes ook daar 
goed toepasbaar en een rondje 
langs de overige deelnemers leerde 
dat plaatsing in de bovenste helft 
van het klassement tot de mogelijk-
heden behoorde. 

Op de wedstrijddag zag het er na 
het ploegen van de beginvoor niet 
best uit voor onze beide deelne-
mers. Zowel Henri als Johannes za-
ten in de onderste regionen. Een 
hele teleurstelling dus vergeleken 
met de dag daarvoor. De aanstor-
ting lukte bij Johannes een heel 
stuk beter en gaandeweg de wed-
strijd ging het er bij hem steeds be-
ter uitzien. Voor het onderdeel alge-
mene indruk scoorde hij zelfs het 
hoogste aantal punten. Bij Henri 
bleef het gewoon beroerd gaan. 
Dingen die de dag daarvoor nog 
prima lukten, kwamen gewoon niet 
uit de verf. Waar dat aan lag, is 
moeilijk te zeggen. Misschien 
toch wel wat teveel gespan-
nen? 

Spanning was er zeker bij Jo-
hannes, toen de namen van 
plaats 11 tem. 5 van zijn cate-
gorie bekend werden gemaakt 
en hij daar niet bij was. Het 
werd uiteindelijk een derde plaats 
met slechts 1 puntje verschil met 
nummer twee. Voor Henri zat er he-
laas niet meer in het vat dan een 
zevende plaats (met slechts 2 daar-

onder). Winnaar bij de getrokken 
ploegen werd John Milnes en bij de 
aangebouwde ploegen Richard In-
gram, beide afkomstig uit Engeland. 
Omdat John Milnes ook nu weer de 
meeste punten behaalde, mag hij 
zich net als in de twee voorgaande 
jaren Europees kampioen noemen. 

Twee weken na de wedstrijd kreeg 
ik een brief van de European Ploug-
hing Association met de medede-
ling dat er in Duitsland fouten waren 
gemaakt bij de verwerking van de 
juryrapporten. Volgens de gecorri-
geerde puntentelling bleef Henri ze-
vende, maar kwam Johannes op 
een gedeelde tweede plaats. Ieder-
een kan natuurlijk fouten maken, 
maar dit is toch wel heel erg kwalijk. 
Jammer genoeg was dit niet het 
enige wat er fout ging. Zoals ik al 
eerder schreef, de ploeglocatie en 
de huisvesting waren prima gere-
geld, maar de uitvoering van het 

programma liet op veel punten te 
wensen over.  
Nederlandse delegatie op de Europese 
ploegwedstrijden 2006; vrnl. Johannes 
Timmer, Klaas Dijkstra, Henri Schut en 
Harry Hoving 
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 Ploegwedstrijden in Kroatië 
Op 26 augustus 2006 werden in 
Kroatië de 4e Nationale ploegwed-
strijden gehouden. Op uitnodiging 
van de Kroatische organisatie wa-
ren Willemien en Hans Spieker te 

gast bij deze gebeurtenis. Op de fo-
to Willemien met het Kroatische 
WPO-bestuurslid Tugomir Majdak  

De Kroaten zijn bijzonder trots dat 
ze ploegwedstrijden kunnen organi-
seren. In algemene zin heeft het 
land behoefte zich los te rukken van 
het Joegoslavische verleden en 
zich nu als één Kroatische natie te 
presenteren. Iedere regio mag op 
de nationale wedstrijd twee ploe-
gers afvaardigen. Nog niet in alle 
regio’s worden wedstrijden georga-
niseerd, maar met behulp van de 
landbouwvoorlichtingsdienst wor-

den hiervoor nu wel voorbereidin-
gen getroffen.  

De wedstrijden waren omgeven met 
veel folklore. Zang en dans spelen 
een grote rol, maar eten en drinken 
is toch wel het belangrijkste. Zo had 
iedere regio een eigen supporters 
groep bij zich die lekkernijen uit hun 
omgeving aan wat biertafels en on-
der een party tent goed lieten sma-
ken.  
Soms was het meer een wedstrijd 
tussen de koks als tussen de ploe-
gers. 

Aan het spit draaide geen speen-
varken, maar een hele stier! 

Het ploegen moeten ze nog wel on-
der de knie krijgen, maar de wil is 
er om mee te doen en om te leren 
van anderen. Daarom ook was er 
een grote groep Kroaten aanwezig 
op de Wereldploegwedstrijden in 
Ierland. 
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 Uitslagen Nationale Ploegwed-
strijden 
Rondgaand: 

 

 

 

 

 

 
 

Wentel: 

Naam Provincie Punten Plaats 
Ad Buys Noord Brabant 408,0 1 
Dorinus Schoonen Noord Brabant 405,0 2 
Har Meuwissen Limburg 399,0 3 
Clemens Wouters Noord Brabant 396,0 4 
Jack Linssen Limburg 392,5 5 
John Buys Noord Brabant 391,5 6 
Wim van de Pas Noord Brabant 388,0 7 
Hans Winkel Noord Brabant 369,0 8 
Bart Vonk Flevoland 306,5 9 

Naam Provincie Punten Plaats 
Freek Boudeling Zeeland 438,0 1 
Arjan Olink Overijssel 405,0 2 
Mart Bakker Groningen 395,5 3 
Wim van de Broek sr Noord Brabant 387,5 4 
Ton Meuwissen Limburg 383,5 5 
Henry Schroijen Limburg 382,0 6 
Wim van de Broek jr Noord Brabant 380,5 7 
Bert van Rijn Noord Brabant 373,5 8 
Arjan Scholten Drenthe 370,0 9 
Jack van de Broek Noord Brabant 369,5 10 
Stefan Schreur Overijssel 362,5 11 
Dick Schenk Zuid Holland 353,5 12 
Gerard Kienhuis Overijssel 351,5 13 
Jos van der Sanden Noord Brabant 346,0 14 
Henk van de Velden Noord Brabant 345,5 15 
Bram Wiefferink Overijssel 344,5 16 
Gerjan Roetert Overijssel 335,0 17 
Dirk Jan Lagerweij Gelderland 324,0 18 
Wouter Grootentraast Overijssel 323,5 19 
Bastiaan Flierman Overijssel 318,5 20 
Tom Peetoom Flevoland 315,0 21 
Laurens Persoon Groningen 311,5 22 
Jaap de Vlieger Zeeland 310,0 23 
Jan van Roy Noord Brabant 306,5 24 
Rienko Werkman Groningen 305,5 25 
Freerk Zwart Friesland 296,0 26 
Rens van Bergeijk Zuid Holland 294,0 27 
Johan van Arkel Flevoland 292,0 28 
Bart van der Lely Zuid Holland 289,0 29 
Peter Bunk Zuid Holland 279,5 30 
Dirk Schrooder Kuiper Flevoland 274,5 31 
Jan van der Velde Zeeland 270,5 32 
Thijs Geerse Flevoland 265,0 33 
Klaas Jan Oudman Groningen 256,0 34 
Wander Prins Groningen 244,0 35 
Willem van Arkel Flevoland 240,5 36 
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 Uitslagen oude tractoren 
Heen en weer gaand: 

Rondgaand Wiel 

Naam Woonplaats Punten Plaats 
P Kuijpers Den Hout    79 1 
A. Broekema Nieuwe Pekela   78 2 
Jan de Pinth Nieuwkuijk 77 3 
K Romme  Alphen 76 4 
J Hollebrandse  Teteringen 75 5 
Kees van Eekelen Heijningen 74 6 
Maurice van de Aa Boekel 73 7 
J Aerts Wernhout  72 8 
A Hagenaars Oudgastel  72 8 
N Rijkers   Bladel 71 10 
B Buys Etten Leur 71 10 
J.A.M. Hammink Varsseveld 70 12 
J.W. Wolters Colmschate 67 13 
J. Visser Berlikum 60 14 
A. de Ridder Dronten 58 15 
K Bastiaansen Rijsbergen  57 16 
J. Pauzenga Zuidermeer 54 17 
Arjan Jacobs Liempde 54 17 
Jan v.d. Nieuwendijk Sommelsdijk 53 19 
Hans Marijnissen Alphen 52 20 

Naam Woonplaats Punten Plaats 
B Martens Lewedorp    81 1 
H. Schut Varsselder 78 2 
L.A Ras Bellingwolde  77 3 
J vd Broek Veldhoven    76 4 
K Tuijtelaars   Baarle Nassau 74 5 
J.A. de Vries St. Jacobiparochie 72 6 
M. de Graaf Breezand 71 7 
Adrie van Strien Wolphaartsdijk 69 8 
R. Mennega Eext  69 9 
H Tuijtelaars  Baarle Nassau 68 10 
J. Havermans Baarle Nassau 67 11 
H Kusters IJsselsteijn    67 11 
Jan van Herk Riethoven 66 13 
P Beex Veldhoven    64 14 
Jan Verhoeven IJsselsteijn 64 14 
H Kuypers Reusel   63 16 
J Rijnen Wintelre    62 17 
G. Schoenmakers Emmen 60 18 
Piet Heldens Oirlo 59 19 
Tinie Verhoeven Volkel 57 20 
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Rondgaand hef Uitslagen paardeploegen 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Woonplaats Punten 
Plaa

ts 
Jan Timmer Putten 74 1 
F Das Oerle  70 2 
C Looijesteijn Anna Paulowna  66 3 
Albert van Eerd Veldhoven 64 4 
D v Burk Enspijk  64 4 
H. Reinders Gasteren 64 4 
H.J. Schuringa Wildervank 63 7 
Tom Smaling  63 7 
Jannewim Rijnen Wintelre 62 9 
Jos Erven Veldhoven 61 10 
J. Degenkamp Breukelen 58 11 
J. Joldersma Smilde 58 11 
Jan Overeem Opijnen 57 13 
A.H.J. Nicolai Eext  57 13 
V.M. Waiboer Anna Paulowna  55 15 
D v Beverloo Deil  54 16 
Arie Degenkamp Breukelen 53 17 
Mart Snelders Eindhoven 52 18 
A d Jong Baarle Hertog   51 19 
P Verbruggen Volkel  47 20 

Naam Plaats Paarden Totaal Plaats 
meerspannen     

Arjan Ploeg Heyningen 2 142,5 1 
CeesMol Waarde 3 139,5 2 
Ben vanBohe-
men Noordwijk 2 137,0 3 
Bart van deWek-
ken Kerkwerve 2 136,5 4 
TheoBastiaans Beek 2 131,0 5 
AdLauwen Breda 3 125,0 6 

Adam de Rijer 
Zeven-
bergschenhoe 2 119,0 7 

Johan van den-
Hoek Kerkwerve 3 117,5 8 
enkelspannen     
AdCopal Reusel 1 170,5 1 
TheoHerrijgers Sprundel 1 163,0 2 
Koke van 
de Sande Sprundel 1 158,5 3 
KeesKoenen Sprundel 1 155,5 4 
WimBaremans Etten Leur 1 139,0 5 
FransCox Baarle Hertog 1 128,0  
Arian van 
deWekken Kerkwerve 1 123,5  
BertEestermans Rijsbergen 1 123,0  
MarcHeymans Retie (Belgie) 1 106,1  
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 Uitslagen Trekkerbehendigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Provincie Punten Plaats 
Ronny de Backer Noord Brabant 1119 1 
Jille   Veening Groningen 1134 2 
Bart de Gouw Noord Brabant 1162 3 
Auko   Venema Groningen 1197 4 
Arjan   Schaaf Groningen 1207 5 
Abco   Maljaars Zeeland 1222 6 
Gerke   Vogelzang Groningen 1279 7 
Arjo   Bogers Noord Brabant 1286 8 
Gert   Vogelzangs Groningen 1330 9 
John   Scheres Limburg 1339 10 
Thijs de Gouw Noord Brabant 1343 11 
Harm   Schaaf Groningen 1371 12 
Gyzo   Jans Noord Brabant 1408 13 
Arjan van de Heijkant Noord Brabant 1556 14 
Marcel van Neste Limburg 1649 15 
Gaston   Lemlijn Limburg 0 16 
Leon   Kessels Limburg 0 17 
Siebren   Anema Friesland 0 18 
Jan van Wanroy Noord Brabant 0 19 



15 

 Agenda 2007 
Europese wentel ploegwedstrijden 
op 6 en 7 mei 2007 

De 24e Europese ploegwedstrijden 
2007 worden gehouden op 6 en 7 
mei 2007. De wedstrijden worden 
gehouden In Lindholme, near Don-
caster, South Yorkshire, Engeland. 
De Nederlandse afvaardiging is nog 
niet vastgesteld. 

Europese ploegwedstrijden met ou-
de tractoren op 2 september 2007 

De 10e Europese ploegwedstrijden 
voor oude tractoren 2007 worden 
op zondag 2 september 2007 ge-
houden op het eiland Isle of Man in 
Engeland. De Nederlandse afvaar-
diging is Bas Martens, Johannes 
Timmer en Piet Kuijpers.  

Wereldploegwedstrijden op 14 en 
15 september 2007 in Litouwen 

De 54e Wereldploegwedstrijden 
worden in 2007 gehouden op 14 en 
15 september in Kaunas in Litou-
wen. De Nederlandse afvaardiging 
is Ad Buys en Mart Bakker. 

Nationale ploegwedstrijden op 20 
en 21 september 2007 

De 55e nationale Ploegwedstrijden 
2007 worden gehouden op vrijdag 
21 en zaterdag 22 september 2007. 

De definitieve plaats is nog niet be-
kend. 

 

Ook een wedstrijd aan te melden? 
e-mail de informatie dan naar  
info@ploegvereniging.nl. 

 
 
 
 
 
Jaarvergadering 10 februari 
2007 
Op zaterdag 10 februari 2007 wordt 
de jaarvergadering gehouden in 
Reusel, Café De Meet 
Turnhoutseweg 48 
5541 NZ  Reusel 

Opgave is noodzakelijk in verband 
met de beschikbare zaalruimte. Op-
gave s.v.p. bij Imants BV 
Turnhoutseweg 29 
5541 NV Reusel 
T +31(0)497642433 
F +31(0)497643205 
adverhoeven@imants.nl 
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 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 ploegwedstrijden 
een korting op de inschrijfgelden.  


