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Remmelt Panman: �2010 goed 
ploegjaar� 
Met het verschijnen van deze 
Nieuwsbrief is ook het jaar 2010 
weer voorbij. Vanuit het bestuur kij-
ken we terug op een geslaagd 
ploegjaar. 

Het hoogtepunt voor ons als vereni-
ging waren uiteraard de 58e Natio-
nale Ploegkampioenschappen die 
deze keer in het Noord-Brabantse 
Bergeijk werden gehouden. De lo-
catie was optimaal en we denken 
met veel voldoening terug aan de 
prettige samenwerking met de eige-
naar, de heer Paulus van den Berg. 

De grond was mooi egaal van sa-
menstelling zodat alle ploegers on-
der nagenoeg dezelfde omstandig-
heden hun vaardigheden konden 
tonen. Het meest voorkomende ob-

stakel was de springerige groenbe-
mester die sommigen maar moei-
zaam de baas konden. Maar juist 
door dit soort �handicaps� komen de 
ware kampioenen boven drijven. In-
teressant 
daarbij was 
dat enkele 
deelnemers 
er trucjes 
op hadden 
gevonden 
om de 20 
tot 30 cm 
hoge gerst 
met touw-
tjes of ket-
tingen met 
de kop in de 
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Jaarvergadering  op zaterdag 12 februari 2011 bij Amazone. 
Aanvang 10 uur. Am Amazonewerk 13-15,   49205 Hasbergen  
Osnabruck ( Duitsland). U bent bij deze uitgenodigd! 

Remmelt Panman 
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voor duwden. Anderen zagen ech-
ter kans om het probleem met de 
afstelling van de voorscharen op te 
lossen. Wat opviel was dat de paar-
denploegen er relatief gezien, het 
minste moeite mee hadden en in 
het algemeen ook goed ploegwerk 
leverden. 

De voortrekker van deze categorie 
ploegen Piet Holster heeft te ken-
nen gegeven dat hij zijn taak gaat 
overdragen aan een opvolger. We 
denken met plezier terug aan de 
prettige samenwerking met Piet en 
zullen er bij gelegenheid nog een 
keer op terug komen. Mede dankzij 
hem is het paardenploegen een on-
derdeel geworden van onze Natio-
nale Kampioenschappen.  

Dank zij de lokale media hebben de 
ploegwedstrijden meer dan de ge-
woonlijke publiciteit opgeleverd, 

zelfs de landelijke TV als Hart van 
Nederland heeft er aandacht aan 
besteed. Hoewel een journalist aan-
vankelijk weinig boeiends zag in  
ploegwedstrijden heeft onze pen-
ningmeester Harry Hoving hem uit-
gedaagd om het zelf ook eens te 
proberen. Hoe Harry het geregeld 
heeft blijft onder ons, maar de jour-
nalist zag geen kans een rechte 
voor te trekken, waardoor zijn visie 
op het ploegen een heel andere 
wending kreeg. Ook een pluim voor 
de sponsoren, de loonwerkers en 
alle anderen die hebben bijgedra-
gen aan het welslagen van het eve-
nement en het weer netjes opleve-
ren van het wedstrijdterrein. 

Wat de Ploegvereniging zelf betreft 
zijn de gevolgen van de economi-
sche situatie nog steeds merkbaar. 
We ontkomen er niet aan het beleid 
hier op aan te passen. Een van de 
maatregelen zal zijn de deelnemers 
gelijk met het inschrijven ook het 
deelnemersgeld te laten betalen. 
Een substantiële verhoging van de 
inschrijfgelden wordt thans overwo-
gen. Verder zetten we weer alle zei-
len bij nieuwe bronnen, cq spon-
sors, te vinden om ook in de toe-
komst te kunnen zeggen:�En de 
Ploegvereniging, ze ploegen voort�.  

Maschio ook in ploegen 
Op de onlangs gehouden EIMA in 
Bologna presenteerde de Italiaanse 
fabrikant Maschio haar eerste ploe-
genlijn. 
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Familiebedrijf Maschio is gespecia-
liseerd in machines voor de grond-
bewerking, zaaimachines 
(Gaspardo) en klepelmaaiers. Tij-
dens een bezoek eind vorig jaar 
aan de fabriek liet president en me-
de-eigenaar Egidio Maschio al 
doorschemeren niet uit te sluiten 
ook ploegen in het programma op 
te nemen.  

Zoals het nu lijkt komt 
Maschio met een com-
plete lijn ploegen van 2 

tot 8 scharen. Importeur Vormec 
laat weten geïnteresseerd te zijn in 
de ontwikkelingen en het komende 
voorjaar een paar ploegen deze 
kant op wil laten komen. 

”Een ploeg kun je maar op één ma-
nier beoordelen, en dat is in het 
werk”, zo zegt Frits Geut, de Ma-
schiospecialist van Vormec. Hij kijkt 
vooral uit naar de verschillende ris-
tervormen die de geschiktheid voor 
de Nederlandse omstandigheden 
moeten bepalen. Constructief 
maakt hij zich over de ploegen 
geen zorgen, dat is wel goed naar 
zijn mening. Maschio biedt vaste 
en variabele ploegen in verschillen-
de uitvoeringsvormen. Ze zijn le-
verbaar met verschillende afstan-
den tussen de risters en/of met 
verschillende ploegboom hoogtes. 

Vogel & Noot gaat over buik 
Op de beurs Agrotechniek Holland 
in Biddinghuizen introduceerde im-
porteur Mechatrac een nieuwe Vo-
gel & Noot ploeg die over buik kan-
telt. De ploeg zelf is de bestaande 
XMS serie, nieuw is de driepunts 
bok die het over buik kantelen mo-
gelijk maakt. 

Jan Roelofs vertelt dat de voorde-
len zijn dat de grond gemakkelijker 
van het rister valt en niets aan de 
ploeg blijft hangen. Je hoeft de 
ploeg nu niet te verstellen om een 
begin- of eindvoor te ploegen en je 
kunt nu een ondiepe eindvoor ploe-
gen zonder van de trekker af te ko-
men. Er zit een slot op de cilinder. 
Deze ploeg heeft nu geen memory-
cilinder nodig wat 1100 tot 1200 eu-
ro bespaard.  

Deze optie is leverbaar op de 4-
schaar vario en standaard.   
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Wim Blom gespecialiseerd in uit-
meten 
De 57-jarige Wim 
Blom was nu voor de 
tweede keer in actie 
op de afgelopen Nati-
onale Ploegkampi-
oenschappen in Ber-
geijk. Hij woont in 
Eerbeek en van be-
roep is hij landmeter 
bij het kadaster. 

Omdat hij in de privé-
sfeer een aantal acti-
viteiten had afgesto-
ten zocht hij ter op-
vulling een nieuwe 
uitdaging, wat hij 
vond als bestuurslid 
van de Ploegvereniging. Hij kende 
al een paar bestaande bestuursle-
den en met een landelijk opereren-
de organisatie werd hij nu ook actief 
in een breder kader, zoals hij het 
zelf zegt. 

Gezien zijn beroep is het niet ver-
wonderlijk dat hij bij de ploegwed-
strijden wordt ingezet voor het uit-
meten van de veldjes. Zelf gaf het 
hem veel voldoening, om te zien 
wat je met een man of 6 in een paar 
dagen neer zet en hoe het dan tij-
dens de wedstrijden functioneert. 
Wel heeft het hem verrast hoeveel 
er moet gebeuren en hoeveel aan-
dacht het allemaal vraagt. Des te 
groter is de voldoening als het ach-
teraf allemaal prima is verlopen. 

“In het begin was het allemaal abra-
cadabra voor mij, maar geleidelijk 

aan leer je steeds 
meer mensen kennen 
en voel je aan hoe het 
functioneert, daar be-
leef ik veel plezier 
aan”, zegt Wim. 

Hij is opgegroeid op 
een boerderij en heeft 
in het verleden ook wel 
zelf geploegd, maar 
wedstrijdploegen heeft 
hij nooit gedaan. “En 
dat mis ik nu wel een 
beetje”, concludeert 
onze nieuwe functiona-
ris.  

We wensen Wim nog veel plezieri-
ge jaren bij de Ploegvereniging. 

Bernard van Lengerich 150 jaar 
en ooit groot in ploegen 
In augustus bestond machinefa-
briek Bernard van Lengerich 150 
jaar. We kennen Van Lengerich in 
het Duitse Emsbüren, net over de 
grens bij Oldenzaal, ook als BvL en 
de fabriek is momenteel gespeciali-
seerd in voermengwagens en ma-
chines voor stalvoedering, zoals 
kuilsnijders en dergelijke. Tijdens 
het jubileum en de open dag bleek 
echter dat de fabrikant een rijke ge-
schiedenis heeft op het gebied van 
ploegen. 

Het is in 1860 opgericht door Ger-
hard van Lengerich, op dezelfde 
datum dat hij trouwde met zijn 

Wim Blom 
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Bernhardine. Ze maken een voort-
varende start, maar het geluk duurt 
niet lang, Bernhardine overlijdt in 
1871 op 40-jarige leeftijd en Ger-
hard sterft vier jaar later. De oudste 
zoon Bernard is dan 14 jaar oud en 
zijn jongere broer en zussen komen 
bij een pleeggezin. Bernard volgt 
een opleiding tot hoef- en wagen-
smid en neemt het bedrijf in 1883 
over en verbindt zijn initialen BvL er 
aan. Ook zijn jongere broer Johann 
komt in het bedrijf werken en ze be-
ginnen al snel met de productie van 
ploegen en andere grondbewer-
kingsmachines. Bernard en zijn 
vrouw Maria krijgen zeven kin-
deren, waarvan vijf zonen. De oud-
ste is Wilhelm en hij wordt een be-
kend specialist in ploegen. Bernard 
staat dan al wijd en zijd bekend als 
‘Ploogbernd’. De vierde generatie 
bestaat uit Wilhelm en Otto van 
Lengerich en Waltraud Sievering 
(dochter van de eerste Wilhelm van 
Lengerich). Op dit moment is de lei-
ding in handen van de vijfde gene-
ratie, bestaande uit Bernard van 
Lengerich 

(zoon van de tweede Wilhelm) en 
Bernard Sievering, zij worden nog 
bijgestaan door Bernard’s vader 
Wilhelm. 

Het bedrijf ontwikkelt zich gestaag 
verder en geleidelijk wordt ook het 
aanbod van machines verbreed. 
BvL begint ook met de handel in 
machines, en na de overname door 
de derde generatie in 1920 werd 
besloten er een afdeling elektro-
techniek bij te nemen waarmee BvL 
Emsbüren integreert op het Duitse 
elektriciteitsnet. 

Wat de ploegen betreft, in 1908 laat 
Bernard ‘Ploogbernd’ een schrijven 
rondgaan met de mededeling dat hij 
zich vanaf dat moment niet meer 
met hoef- en wagenbeslag bezig-
houdt, maar uitsluitend met de 
bouw van ploegen en reparatie en 
handel van landbouwwerktuigen. In 
de eerste 25 jaar nadat hij het be-
drijf heeft overgenomen heeft hij het 
uitgebouwd van smederij tot fabriek 
en tot het einde van de tweede we-
reldoorlog staan de ploegen in het 
middelpunt. Na de oorlog volgt de 

overgang van paardentractie 
naar de gemotoriseerde land-
bouw. Voor de omschakeling 
van paardenploegen naar 
trekkerploegen moest de pro-
ductieruimte verdubbeld 
moeten worden. Daarmee 
wordt ook het programma uit-
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gebreid met stoppelknollenplukkers, 
voederbietenrooiers en machines 
voor het inkuilen van gras. 

Onder Wilhelm van Lengerich werd 
vanaf de zestiger jaren de speciali-
sering in machines voor de voer-
techniek verder doorgevoerd. In 
2000 verdwijnt de ploeg uit het pro-
gramma. 

In 1978 bouwde Van Lengerich de 
eerste voermengwagen met vertica-
le menging, en dat was waarschijn-
lijk gelijk de eerste van dat type 
ooit. Op dit moment kennen we 
voermengwagens met horizontale 
en verticale menging, maar de 
trend is naar de machines met verti-
cale menging. BvL telt momenteel 
250 medewerkers en bouwt jaarlijks 
tussen 700 en 1000 voermengwa-
gens met een inhoud van 3½ tot 46 
kuub en tal van andere aanverwan-
te machines. Ongeveer 56 procent 
is export en ons land is goed voor 
15 procent. Ze worden geïmpor-
teerd door BvL Benelux in Altforst.  

 

Europese Ploegwedstrijden oldti-
mers 
Op zaterdag 23 oktober zijn in het 
Schotse Jedburgh de Europese 
ploegwedstrijden voor oude trek-
kers gehouden. Die werden dit jaar 
georganiseerd door de Scottish 
Championship Ploughing Associati-
on, samen met de Schotse nationa-
le wedstrijden en de Five Nations 
wedstrijden (Engeland, Schotland, 
Wales, Man en Noord-Ierland). Een 
groot evenement dus met ruim 250 
deelnemers. 

Aan de Europese wedstrijden de-
den dit jaar 21 ploegers mee, af-
komstig uit 9 verschillende landen. 
In Nederland hebben we het zo ge-
regeld, dat Ploegvereniging Neder-
land de afvaardiging naar de Euro-
pese wedstrijden verzorgt. Hiervoor 
komen de winnaars van onze natio-
nale wedstrijden van het vooraf-

gaande jaar in aanmerking. Dat wa-
ren Roel Mennega (rondgaand ge-
trokken), Co Looijensteijn 
(rondgaand aangebouwd) en Ber-
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tus Huybregts (heen- en weer-
gaand). Op het laatste moment 
moest Roel vanwege familie om-
standigheden helaas verstek laten 
gaan. Verder is het gebruikelijk, dat 
elk land een steward (terrein com-
missielid) en een coach/jurylid le-
vert. Dit waren respectievelijk Aljan 
Nicolai en Harry Hoving. 

Vrijdags was er beperkte gelegen-
heid om te oefenen. Hiervoor was 
een onbewerkte graanstoppel be-
schikbaar met weinig begroeiing en 
zonder al te diepe wielsporen. Dit 
zag er niet slecht uit, maar al gauw 
bleek dat er voor onze begrippen 
toch wel erg veel stenen in zaten. 
Ook werd ons duidelijk dat ploegen 
op Schotse ‘sandy soil’ toch anders 
gaat dan op Nederlandse zand-
grond. Lange, schroefvormige ris-
ters doen het aan de andere kant 
van de Noordzee gewoon beter dan 
waar wij mee gewend. Bij afvaardi-
gingen naar toekomstige wedstrij-

den zullen we daar zo mogelijk be-
ter rekening mee moeten houden. 

Tijdens de openingsceremonie op 
zaterdagochtend was het bar slecht 
weer. Het gebruikelijke hijsen van 
de vlaggen van de deelnemende 
landen en de parade naar de wed-
strijdveldjes vielen daardoor letter-
lijk en figuurlijk in het water. Geluk-
kig klaarde het daarna wat op, maar 
het bleef de hele dag echts Schots 
weer: koud en winderig met van tijd 
tot tijd felle buien. De ploegveldjes 
waren vrijwel hetzelfde als de dag 
ervoor, maar er zat wat meer glooi-
ing in en door de regen hadden 
sommige deelnemers wat moeite 
om tegen de helling op te komen. 

Bij de rondgaande ploegen was er 
tot ruim halverwege de wedstrijd in 
beide categorieën sprake van een 
kopgroep van 5 deelnemers. Jam-
mer genoeg was Co daar niet bij. 

Bertus Huybrechts 

Co Looijensteijn 
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Uiteindelijk werd het toch weer een 
Engels feestje met 2 duidelijke win-
naars. Dat werden Michael Watkins 
bij de wielploegen en Richard In-
gram bij de hefploegen. Co beland-
de op de zesde plaats en dat kan - 
gezien het ploegwerk van de eerste 
5 - zeker als een knappe prestatie 
worden beschouwd. 

Bij de heen- en weergaande ploe-
gen werd al gauw duidelijk, dat Ber-
tus niet met lege handen naar huis 
zou gaan. De verbijstering was 
daardoor des te groter, toen hij bij 
het bekend maken van de eerste 3 
niet werd genoemd en de eerste 
prijs werd uitgereikt aan een ploe-
ger die beslist geen winnaar had 
kunnen zijn. Ondanks protest van 
mijn kant werd de gehele prijsuitrei-
king  volgens protocol afgewerkt en 
pas daarna was men bereid om te 
kijken wat er mis was gegaan. Het 
bleek dat bij het verwerken van de 
uitslagen de veldjes omgewisseld 
waren en dat Bertus overduidelijk 
winnaar was. Een onvergefelijke 
blunder en als organisator van een 
wedstrijd mag je hopen, dat zoiets 
je nooit zal overkomen! 

Ondanks het voorgaande hebben 
we het met z�n allen prima naar de 
zin gehad in Schotland en kunnen 
we trots zijn op de verrichtingen van 
onze Nederlandse deelnemers. 

Europese Ploegwedstrijden 
wentelploegen 
Op 21 tot en met 23 september 
werden de Nationale Ploegwedstrij-
den gehouden in Cardenton, Athy, 
Ierland. Op 22 en 23 september 
werden tevens de Europese ploeg-
wedstrijden wentelploegen gehou-
den. Een fantastisch evenement, 
want gedurende deze 3 dagen wer-
den maar liefst 182.000 bezoekers 
geregistreerd. Er is dan ook een 
fantastische tentoonstelling gekop-
peld aan de ploegwedstrijden. Van-
uit Nederland namen Bert Bresser 
en Stefan Schreur deel. Zij moesten 
het opnemen tegen deelnemers uit 
nog 12 andere landen. Op de eer-
ste dag had Stefan al een derde 
plaats genoteerd. Hoewel de twee-
de dag iets minder werd gepres-
teerd waren toch al zoveel punten 
gescoord dat de derde plaats kon 
worden vastgehouden. Winnaar 
was David Wright uit Noord Ierland 
en tweede was John Whelan uit Ier-
land. Bert Bresser eindigde op een 
verdienstelijke 15e plaats.  
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Rondgaand    

Naam Provincie punten plaats 

Ad Buijs Noord Brabant 403.0 1 

Har Meuwissen Limburg 392.0 2 

Dorinus Schoonen Noord Brabant 291.0 3 

John Buijs Noord Brabant 383.0 4 

Clemens Wouters Noord Brabant 381.5 5 

Jack Linssen Limburg 375.0 6 

Jannes van de Pas Noord Brabant 354.5 7 

Bart Vonk Flevoland 306.0 8 

Arie Wierenga Groningen 291.5 9 

Ite Wierseman Groningen 254.0 10 

    

Wentel    
Naam Provincie punten plaats 

Stefan Schreur Overijssel 451.0 1 

Ton Meuwissen Limburg 439.5 2 

Jack vd Broek Noord Brabant 421.5 3 

Mart Bakker Groningen 407.5 4 

Vincent Niehof Overijssel 397.5 5 

Henk vd Velden Noord Brabant 395.5 6 

Henry Schroijen Limburg 392.0 7 

Mark Veldink Overijssel 387.0 8 

Jos vd Sanden Noord Brabant 385.0 9 

Bert Bresser Overijssel 381.0 10 

Hans Nieuwenhuis Overijssel 364.5 11 

Rick van Rooij Noord Brabant 355.0 12 

Dick Lagerweij Gelderland 350.0 13 

Willem van Arkel Flevoland 349.5 14 

Bart vd Lely Zuid Holland 320.0 15 

Dennie Scheele Zeeland 308.5 16 

Perry Verhage Flevoland 308.0 17 

Jeroen Nieuwhof Noord Holland 292.0 18 

Erik 't Mannetje Zuid Holland 291.0 19 

Diederik van Arkel Noord Holland 248.5 20 

Wim ten Velde Gelderland 127.5 21 

Oldtimer heen en weer gaand   

Naam Plaats Totaal Plaats 

Bertus Huijbregts Lage Zwaluwe 75 1 

J. Wolters Colmschate 73 2 

Niek Schouten Wieringerwerf 70 3 

Krijn in 't Veld Zuid Beyerland 69 4 

Johannes Visser Tzummarum 68 5 

Piet Kuipers Den Hout 67 6 

Kees Romme Alphen  NB 67 7 

Nol Rijkers Bladel 66 8 

Jan Ligtvoet Oosteind 66 8 

Ben Buijs Etten Leur 66 8 

Dooitze Zwart Swifterbant 65 11 

Lars Smits  63 12 

Maurice van de Aa Boekel 62 13 

Luud Jacobs Boxtel 61 14 

Toon de Nijs Moerstraten 61 14 

B. Beernink Varsseveld 61 14 

Jan Hollebrandse Teteringen 59 17 

Jos Witte Den Burg 59 17 

Ad Hagenaars Oud Gastel 55 19 

G. Kuenen Sinderen 43 20 
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Oldtimer rondgaand wiel   

Naam Plaats Totaal Plaats 

Hans Kuipers Reusel 78 1 

Henry Schut Varsselder Veld 75 2 

Leen Ras Bellingwolde 74 3 

Peter Beeks Veldhoven 73 4 

Menno de Graaf Breezand 72 5 

Jan v Herk Riethoven 71 6 

Karel Tuytelaars Baarle Nassau 69 7 

Hugo Tielen America 67 8 

Adrie van Strien Wolphaartsdijk 66 9 

Jan Rijnen Wintelre 66 9 

Gerrit van Vliet Achterberg 66 9 

Albert Tepper Geesbrug 64 12 

Roel Mennega Eext 64 12 

Bas Martens Lewedorp 64 12 

Harrie Kusters IJsselsteijn  LB 63 15 

Henk Tuitelaars Baarle Nassau 62 16 

Jan vd Zanden America 62 16 

Piet Otten Wieringerwerf 57 18 

Jeroen vd Sluis 
Nederhorst den 
Berg 57 19 

Tiny Verhoeven Volkel 52 20 

Jan Korsmit Mariahout 45 21 

Oldtimer rondgaand hef   

Naam Plaats Totaal Plaats 

Henk Pras Valthe 73 1 

Erik Schuringa Wildervank 72 2 

Tom Smaling Steensel 70 3 

Harry Tops Riethoven 69 4 

K Fernhout Smile 68 5 

Co Looijenstein Anna Paulowna 68 5 

Johannes Timmer Putten 67 7 

Aljan Nicolai  Eext 65 8 

Frans Das Veldhoven 64 9 

Reint Lingbeek Nieuwe Pekela 63 10 

Jan Jonkers Elshout 59 11 

Harry Hoving Lochem 59 11 

Dinand Nicolai  Assen 57 13 

Sandra Verhoeven Baarle Nassau 56 14 

Noud v Roij Riethoven 55 15 

Piet Verbruggen Volkel 54 16 

Ad de Jong Baarle Nassau 53 17 

Dirk Beverlo Deil 51 18 

Jan Overeem Opijnen 51 18 

Arie Degenkamp Breukelen 50 20 

Kees v Tiggelen Halsteren 50 20 

Trekkerbehendigheid   

Naam Plaats Punten plaats 

Ronny de Bakker Bergeijk  704 1 

Paul Jacobs Gulpen 770 2 

Auko Venema Doezem 880 3 

Rendert Hoeks Westerhoven 1094 4 

Arjan Schaaf Nuis 1102 5 

Gert Vogelzang Boerakker 1132 6 

Harm Schaaf Nuis 1148 7 

Naam Plaats Punten plaats 

John Schers Meyel 1152 8 

Abco Maljaars Vrouwenpolder 1219 9 

Ted Vermeulen Panigen 1221 10 

Jack Kuijlaars Borkel en Schaft 1306 11 

Marco Pinckers Gulpen 1342 12 

Jorne Winkel Hedikhuizen 1413 13 

Bjorn Steeghs Egchel 1491 14 
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Brandstofbesparing met TRAXX 
Bart de Keuster, productspecialist 
van DiCommerce in Milheeze, at-
tendeerde ons onlangs op de ei-
genschappen van TRAXX diesel-
olie. TRAXX is een relatief nieuwe 
dieselbrandstof en kent enkele inte-
ressante eigenschappen ten op-
zichte van de standaard diesel-
brandstof EN 590. Als belangrijkste 
noemt De Keuster de brandstofbe-
sparing, maar ook de schonere ver-
branding is een belangrijke eigen-
schap, vooral voor de nieuwste 
trekkermotoren. Naarmate nieuwe 
motoren voldoen aan de hogere 
emissienormen als Tier 3 en 4 lijkt 
de gevoeligheid voor brandstof ook 
toe te nemen. Het gaat hierbij om 
zowel blanke als rode dieselolie. 

Wat betreft de brandstofbesparing 
noemt De Keuster dat TRAXX in 
samenwerking met MAN en Cum-
mins is getest op de testbank en 
vergeleken met standaard diesel. 
Bij alle tests, die volgens internatio-
naal erkende testprocedures wer-
den uitgevoerd, werd met TRAXX 
steeds een brandstofbesparing van 
2 tot 5 % gemeten. Aansluitend 
heeft men deze tests ook in de 
praktijk onder zoveel mogelijk gelij-
ke omstandigheden herhaald en 
steeds kwam de TRAXX met een 
gunstiger brandstof verbruik uit de 
bus. 

TRAXX is een dieselbrandstof 
waaraan additieven, ofwel toevoe-
gingen, zijn toegevoegd met de be-
doeling om een schonere verbran-
ding te realiseren. Immers een ver-
branding geeft roetdeeltjes, CO2 en 
fijn stof. Naarmate motoren door 
nieuwere technieken als common-
rail (elektronische inspuitsystemen 

onder extreem hoge druk tot wel 
2000 bar) tot een hoger prestatieni-
veau worden ontwikkeld, neemt de 
gevoeligheid voor de kwaliteit van 
de brandstof ook toe. In vergelijking 
met standaard dieselbrandstof 
noemt De Keuster dat TRAXX on-
geveer 3½ % minder CO2 uitstoot 
en 5,1% minder fijn stof. 

Op de website www.traxx-diesel.nl 
is meer informatie over dit thema te 
vinden.  
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Agenda 2011 
Europese wentel ploegwedstrijden 
2011 in Frankrijk De 28e Europese 
ploegwedstrijden 2011 worden ge-
houden in de regio Straats-
burg.Nederlandse deelnemers zijn 
Jack van den Broek en Ton Meu-
wissen. Coach is Ad Buijs. 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren op 23 oktober in 
Schotland 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehou-
den op 2 september in Noord Ier-
land. 
Nederlandse deelnemers zijn: 
Hans Kuijpers (rondgaand getrok-
ken);  Henk Pras (rondgaand hef); 
Bertus Huybregts (heen- en weer-
gaand); Harry Hoving (coach). 

Wereldploegwedstrijden op 13 en 
14 mei 2011 in Zweden 

De 58e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 mei in Lindevad, 
Skänninge, Zweden. Ne-
derlandse deelnemers zijn 
Ad Buijs (rondgaand) en 
Stefan Schreur (wentel). 
Coach is Piet Meuwissen. 
 
Nationale Ploegwedstrij-
den  
De datums en plaats van 
de 59e nationale ploeg-
wedstrijden zijn nog niet 
definitief. 

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. Do-
nateurs krijgen bij de nationale 
ploegwedstrijden een korting op de 
inschrijfgelden.  


