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Nationale Ploegwedstrijden in 
Meerstad op 21 / 22 september 
De Nationale Ploegwedstrijden 
2007 worden dit jaar 
gehouden in Meer-
stad.  

In het gebied tussen Slochteren en 
de stad Groningen verrijst de ko-
mende jaren Meerstad. 

Meerstad speelt in op de toekomsti-
ge behoefte in de regio voor wonen, 
werken en recreëren. Centraal in 
het plan ligt een groot meer van 
maar liefst 600 hectare. Huidige be-
bouwing zoals boerderijen en de 
oude linten van de dorpen Engel-
bert, Middelbert en Harkstede wor-

den opgenomen in het gebied. Be-
staande natuur wordt gekoesterd 
en uitgebreid met nieuwe natuur. 

Toekomstige bewoners van Meer-
stad kunnen aan het water wonen – 

op een eiland in het meer of aan de 
oever– , maar kunnen ook wonen in 
het bos, wonen met weids uitzicht 
over de natuur of stedelijk wonen in 
Meerstad-Centrum.  

De ploegwedstrijden worden ge-
houden op landbouwgrond waar dit 
jaar voor het laatst een gewas op 
wordt geteeld en waar vanaf vol-
gend jaar de eerste delen van 
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Meerstad zullen worden ont-
wikkeld. De wedstrijden wor-
den gehouden aan de Drieme-
renweg te Harkstede. Het be-
stuur van Ploegvereniging Ne-
derland heeft onlangs de terrei-
nen bezocht. De grondsoort is 
behoorlijk veenachtig (veen, 
veen op zand en/of moerig) en 

deze zal de 
ploegers dan 
ook nog wel de 
nodige uitdagin-
gen gaan bie-
den. Op bijgaan-
de foto’s zijn 
een tweetal pro-
fielen en een uit-
gestoken zode 
te zien.  

 

Als gebiedsdeskundige en verant-
woordelijke voor de terreinen heeft 
Remmelt Panman het bestuur het 
gebied getoond en ook zijn de mo-
gelijke terrein indelingen bespro-
ken. 

Vlnr: Pierre Hendrikxs, Remmelt Panman, Jan de Pinth, Jan Bom, Willemien Spieker-Looman, Henk 
Horring, Harry Hoving 
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Lemken vergroot omzet  
Op de onlangs gehouden persbij-
eenkomst werden journalisten uit 
meer dan 20 landen op de hoogte 
gebracht van de actuele ontwikke-
lingen bij Lemken. Voor het eerst 
waren zelfs drie generaties Lemken 
aanwezig, naast Viktor en Nicola 
Lemken was er ook de in november 
geboren Frieda, de dochter van Ni-
cola en haar man. 

Maar de pers was toch vooral geko-
men voor het nieuws van het bedrijf 
en de machines. 

Directeur dr.Franz-Georg von Bus-
se kon melden dat Lemken over 
2006 een omzet had gehaald van 
138 miljoen euro, dat is een stijging 
van 36% ten opzichte van het voor-
gaande jaar. De gemiddelde groei 
over de laatste vijf jaar is 13%. 
Vooral in de nieuwe EU-lidstaten 
heeft Lemken bijzonder goed ver-
kocht, maar ook de Westeuropese 
landen en Duitsland zelf hebben 
gezonde groeicijfers te zien gege-
ven. Het exportaandeel van Lem-
ken is gegroeid naar 62 procent. 
Nederland staat met een export van 
3 miljoen euro bij Lemken op een 
zesde plaats. Aan kop gaan Rus-
land en Frankrijk. Ook voor het lo-
pende jaar is Lemken positief, over 
de eerste vijf maanden van dit jaar 
had men 30% meer orders binnen-
gehaald dan in 2006. Om lange le-

vertijden te voorkomen zijn 130 ex-
tra arbeidskrachten ingehuurd om 
de orders op tijd de deur uit te krij-
gen. 

In Duitsland kwam in 2006 meer 
dan de helft van de omzet in grond-
bewerkingswerktuigen (gemaakt 
door bij de vakorganisatie VDMA 
aangesloten leden) van Lemken. In-
clusief zaaitechniek en gewasbe-
scherming kwam men tot 40%. 

We kennen Lemken aanvankelijk 
als specialist in grondbewerking, 
maar 10 jaar geleden heeft men de-
ze basis verbreed met zaaitechniek, 
met zowel pneumatische als me-
chanische zaaimachines. In 2005 
heeft men zich met de overname 
van Jacoby en RTS ook op de weg 
van de spuittechniek begeven. Des-
ondanks is het oudste product, de 
ploeg, nog steeds goed voor een 
derde van de omzet. Momenteel 
bouwt Lemken drie series, de Opal, 
de Diamant en sinds recentere da-
tum ook de 5- tot 7-scharige hybri-
de ploeg Tansanit. Dat is een ge-
trokken ploeg met gedragen eigen-

Arno Leufkens 
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schappen, namelijk de gewichts-
overdracht van de ploeg op de ach-
terwielen van de trekker. 

Bij de ploegen had Lemken als no-
viteit een nieuwe obstakelbeveili-
ging, de 'Hydromatic'. In plaats van 
het omhoog klappen van het ploeg-
lichaam bij het raken van een ob-
stakel, kan het ploeglichaam nu zo-
wel 38 cm omhoog als ook 20 cm 
zijwaarts wegklappen. Volgens de 

informatie is er zelfs bij dieper ploe-
gen voldoende ruimte om uit te wij-
ken. De naam geeft al aan dat het 
om een hydraulische beveiliging 
gaat, de druk op deze beveiliging is 
vanuit de trekkercabine in te stellen. 
Deze voorziening wordt voorlopig 
ingezet bij de Tansanit serie en 
wordt in 2008 leverbaar. Als voor-
deel noemt men dat het ploegli-
chaam in elke positie een vaste ver-
binding heeft met het driedimensio-
nale montagepunt waardoor de 
scharen altijd stabiel gehouden 
worden en niet loshaken. Ten op-
zichte van de traditionele obstakel-
beveiliging kost deze € 995 meer 

per ploeglichaam. 

Van exportmanager Arno Leufkens 
kregen we de boodschap mee, dat 
ze in Duitsland nog wel wat stenen 
over hebben om deze nieuwe ploeg 
met Hydromatic ook in ons land uit 
te proberen. 

Eurostar, nieuw ploeg Regent 
Importeur Schouten in Uddel meldt 
de komst van een nieuwe ploeg, de 
Eurostar van het merk Regent. 
Schouten refereert hierbij aan de 
eenvoudige afstelling en de juiste 
ristertypen. De snijbreedtes van de 
Eurostar ploegen zijn in stappen 
verstelbaar door middel van het 
verstellen van een fixeerbout. De 
scharnierbussen waarop de ele-
menten in het hoofdframe draaien 
zijn met een versterkingsbus en 
plaat in het frame gelast waardoor 
er geen verzwakking van het frame 
optreedt. 

De verstelbout is buiten het hoofd-
frame geplaatst waardoor deze niet 
kan vastroesten of vervuilen. Afhan-
kelijk van het model zijn de snij-
breedtes instelbaar van 37 tot 52 
cm per schaar. 

De Eurostar is leverbaar in drie-, 
vier- of vijfschaar uitvoering. Als ris-
ter noemt men het type HL7 voor 
een volledige kering en aansluiting. 

De Eurostar 200 CX kost als vier-
schaar in standaarduitvoering 
11.245,- euro 
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De suikerbiet, van Klein 
Wanzleben naar KWS 
Eén van de vruchtbaarste 
akkerbouwstreken in het 

voormalige Oost-Duitsland is de 
Magdeburger Börde, ten zuidwes-
ten van Maagdenburg. Klein 
Wanzleben was bij ons vele jaren 
geleden een bekend ras suikerbie-
ten, maar het is ook een dorp op de 
Börde. Dat het dorp en de bieten 
dezelfde naam dragen is niet toe-
vallig.  

In 1838 werd er door 19 boeren een 
suikerfabriek gesticht om de eigen 
bieten te verwerken. Een dorp dat 
zichzelf respecteerde had er ook 
een suikerfabriek. Negen jaar later 
vestigt zich ook Matthias Christian 
Rabbethge zich als akkerbouwer in 
het dorp en neemt gelijk een aan-
deel in de fabriek. Met meer dan 
gewone belangstelling houdt hij 
zich bezig met de ontwikkelingen 
rond de suikerbiet. Hij vindt in Adolf 
Julius Giesecke een mede geïnte-
resseerde collega die tevens ook 
goed bemiddeld is.  

De interesse van beide telers gaat 
ook over op hun zonen Matthias 
Rabbethge en Julius Giesecke. Ze 
waren niet alleen collega’s maar 
ook zwagers, Julius Giesecke was 
getrouwd met de zus van Rabbeth-
ge. Samen storten ze zich op het 
kweekwerk met het doel de op-
brengst en het suikergehalte van de 
suikerbieten naar een hoger peil te 
brengen. Beide zwagers komen 
rond hun 50-ste jaar te overlijden 
en daarmee breekt voor hun onder-

neming een financieel moeilijke pe-
riode aan. Met het bijspringen van 
vrienden en het bedrijf om te zetten 
in een AG krijgt het weer wat lucht 
en met de intrede van de derde ge-
neratie Carl Rabbethge en Ernst 
Giesecke krijgen ze de zaak weer 
gezond op de rails. Rabbethge 
heeft zich dan als akkerbouwer ge-
vestigd in Einbeck, ten zuiden van 
Hannover. Een volgend kritieke si-
tuatie dient zich in 1945 aan als het 
Russische leger het oostelijk deel 
van Duitsland binnen valt. Daarop 
worden het kweekbedrijf en de sui-
kerfabriek onteigend, maar gelukkig 
had Rabbethge & Giesecke AG nog 

 

De suikerfabriek in Klein Wanzleben 
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een deel van het kweekwerk tijdig 
over kunnen brengen naar Einbeck, 
in het westelijk deel van Duitsland. 
In Einbeck werden de zaken voor 
zo goed en kwaad als het ging 
voortgezet als Klein Wanzlebener 
Saatzucht AG (KWS) onderleiding 
van Oskar Rabbethge, dr.Carl Ernst 
Giesecke en diens zwager Karl 
Büchting, de laatste was een 
schoonzoon van Ernst Giesecke. 

Het bedrijf in Klein Wanzleben werd 
onder communistisch bewind voort-
gezet als Deutsche Saatzuchtge-
sellschaft.  

Na de val van de muur in 1989 lag 
het voor de hand dat KWS zich 
weer met het bedrijf in Klein 
Wanzleben wilde herenigen, want 
daar lagen letterlijk en figuurlijk hun 
wortels. Dit is gelukt en als Zücht-
ungsgesellschaft mbH Klein 
Wanzleben (ZKW) werd het een 
volledige dochteronderneming van 
KWS. De suikerfabriek midden in 
het dorp heeft tot en met 1990 152 
campagnes gedraaid en is overge-
nomen door Nordzucker. Hij is toen 
afgebroken en het puin is gebruikt 
in de fundering van de nieuwe fa-
briek even buiten het dorp en is in 
1994 in gebruik genomen. Momen-
teel vindt er een uitbreiding plaats 
om bio-ethanol uit bieten te produ-
ceren. 

KWS nu 

Momenteel bestaat KWS 

uit twee delen, de hoofdvestiging 
met zaadverwerking plus 9000 m2 
kassen in Einbeck en een 90 ha 
groot kweekbedrijf met 1600 akker-
bouwland in Klein Wanzleben.  

De vermeerdering vindt hoofdzake-
lijk plaats op de Italiaanse Po-vlakte 
en in Zuid-Frankrijk. Na een eerste 
reiniging ter plekke wordt het zaad 
overgebracht naar Einbeck waar 
het verder wordt gereinigd en ge-
sorteerd. Uiteindelijk blijft er zo 
maar 20% van het zaad over. In 
Einbeck wordt het ook gepilleerd. 
Van hieruit gaat het de hele wereld 
over. KWS heeft in de EU een 
marktaandeel van 38%. KWS heeft 
600 ha aan proefvelden en het aan-
tal proefvelden van 13,5 m2 be-
draagt 300.000 stuks. 

Er vinden jaarlijks 20.000 kruisin-
gen en zelfbestuivingen plaats. De 
ontwikkeling van een nieuw bieten-
ras duurt tussen de 10 en 15 jaar 
en dat heeft dan 2,5 tot 5 miljoen 
euro gekost. Momenteel werkt men 
hard aan resistenties tegen het bie-
tencystenaaltjes en een nieuw ras 
in de pijplijn is de 6KW54 (Teresa), 
dat zal een ras worden met een 
hoog suikergehalte en een goede 
winbaarheid.  

Een van de bekende KWS rassen 
is Shakira, een rhizomanie resistent 
ras met al vroeg een hoog suiker-
gehalte. 

De familie Rabbethge heeft zich uit 
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de onderneming teruggetrokken. 
Maar een belangrijk deel van de 
aandelen is in handen van de fami-
lie en Andreas Büchting fungeert 
als voorzitter van de hoofddirectie. 

KWS was in 2006 goed voor een 
omzet van 505 miljoen euro, daar-
van kwam 41% van de suikerbie-
ten, 48% van de maïs en de rest 
van de granen en overige gewas-
sen. Vooral de maïs is een sterk 
groeiende tak in verband met de 
teelt van energiegewassen. 

Maar ook de bieten staan nog 
steeds volop in de belangstelling. 
KWS liep voorop met de ontwikke-
ling van de rhizomanie resistente 
rassen en ook met rassen met een 
dubbele resistentie. Als ploegvere-
niging kennen we KWS al vele ja-
ren als een trouwe sponsor.  

Rabe Agri weer op toeren 
Onder leiding van Stephanie Eger-
land-Rau lijkt er een frisse wind 
door het Duitse Rabe Agri te waai-
en. Sinds de overname in april 
2006 lijkt men de zaken voortva-
rend aan te pakken. De fabriek in 
Frankrijk is door jaren heen een te 
zware last gebleken en is nu afge-
stoten. Alle activiteiten zijn nu ge-
concentreerd in Bad Essen.  

Wel heeft men in Frankrijk en Enge-
land, de grootste exportlanden, via 
Rabe International een eigen ver-
koop- en service apparaat. In Enge-
land heeft men hiervoor een sa-
menwerking met Knight. Ongeveer 
70 procent van de omzet van Rabe 
komt uit de export. 

Ook het programma is nu ge-
stroomlijnd, er wordt nu zoveel mo-
gelijk in serie gefabriceerd, waarna 
opties en speciale uitvoeringen op 
het laatst worden aangebracht. Dat 
de nieuwe werkwijze z'n vruchten 
heeft afgeworpen blijkt uit het feit 
dat de geplande omzet van april tot 
december vorig jaar ruimschoots is 
overschreden, er was in die periode 
een omzet gepland van 19,5 mil-
joen euro en het is op 31 miljoen 
uitgekomen. Ook voor dit jaar lijken 
de doelstellingen ruimschoots te 
worden gehaald, want de orderpor-
tefeuille is goed gevuld. De belang-
rijkste investering aan de basis is 
het aantrekken van ervaren con-
structeurs. Dat heeft al geresulteerd 
in een nieuwe rotorkopeg, de Tou-
can. Kenmerkend hieraan is dat de-
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ze weer net als als vroeger bij de 
RKE een stijve bak heeft van 5,5 
mm titanium staal, met ingelaste la-
gerhuizen. Op bijgaande foto’s is de 
Toucan aan het werk in een steen-
groeve. 

Voor de ploegen heeft men nu het 
'Holland Turn' rister, dit is een lang 
gedraaid rister voor de zware grond 
en leverbaar op de Albatros en de 
Super Albatros ploegen. 

Het rister heeft een gedeeld mes 
waarvan de delen apart kunnen 
worden vervangen. De ploegen met 
variabele werkbreedte hebben 
draaipunten met verwisselbare pen-
nen en bussen en kunnen eenvou-
dig tijdens het ploegen versteld 
worden. Hiermee speelt Rabe in op 
de toekomst met eventuele gps-
aansturing. Men wist te vertellen 
dat op de komende Agritechnica 
een geheel nieuw concept ploeg zal 
worden gepresenteerd. We laten 
ons verrassen.  

Ad Buijs bereidt zich voor op 
Lithouwen  
Het is bijna half juli als we Ad Buijs 

spreken. Het is wat 
motregenachtig en 
hij twijfelt of hij de 
komende nacht nog 
aan het graszaad 
maaien komt. Met 
het ploegen zit hij 
tussen twee inter-
nationale kampi-

oenschappen in.  

In mei is hij als 
coach met Henri 
Schroijen en Ton 
Meuwissen naar 
Engeland geweest 
naar de Europese 
kampioenschap-
pen. Dat was in de 
omgeving van Doncaster. 

Met een 17e en de 
8e plaats voor de 
Nederlandse deelne-
mers vindt hij dat ze 
het naar omstandig-
heden goed gedaan 
hebben. Vooral de 
eerste dag troffen ze 
veldjes die door de 
droogte en vooral 

door de vele kiezelstenen moeilijk 
te ploegen waren. Het waren om-
standigheden waar het lot en het 
veldje een duidelijke invloed had-
den op de uitslag. Onder normale 
en minder droge omstandigheden 

Ad Buijs 

Henri Schroijen: 17e 

Ton Meuwissen: 8e 

Avondeten in de tent, ditmaal een BBQ 
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was het land, volgens Ad, goed te 
ploegen. De grond was zo hard dat 
de schijfkouters niet verder dan 2 à 
3 cm de grond in wilden, de ploeg 
ging gewoon op de schijf lopen. De 
tweede dag troffen ze het beter en 
wist Ton Meuwissen de zesde 
plaats te behalen van de 27 deelne-
mers. Volgens Ad Buijs speelde 
hier de ervaring een belangrijke rol. 
Het kampioenschap werd gewon-
nen door de Noord-Ier Thomas Co-
chrane. Ondanks dat onze deelne-
mers geen podiumplaats hebben 
bemachtigd, spreekt Ad Buijs van 
een geslaagd kampioenschap dat 
ze allemaal als prettig hebben erva-
ren en waar zeker enkele duizen-
den toeschouwers aanwezig waren. 

Intussen is hij alweer druk met de 
voorbereidingen voor de komende 
wereldkampioenschappen die in 
september in Lithouwen worden ge-
houden. Daar gaat hij zelf, samen 
met Mart Bakker, als ploeger deel-
nemen. Van Kverneland heeft hij 
een nieuwe rondgaande ploeg die 
hij persoonlijk in de fabriek mee op 
de tekentafel heeft ontworpen. De 
ploeg is in maart aangekomen en 
tot op heden heeft hij alle vrije tijd 
er in gestoken om de ploeg naar 
zijn hand te zetten, maar nu is het 
op een paar uur na, zover dat hij 

echt kan beginnen met het oefenen. 
Hij noemt hem een hybride ploeg, 
hij heeft de aanspanning van een 
rondgaande ploeg met het frame 
van een vario wentelploeg waarvan 
hij de voorste en achterste schaar 
afzonderlijk in breedte kan verstel-
len. De achterste schaar heeft een 
klapsysteem zodat hij ook met één 
schaar kan ploegen. 

Verder heeft hij nogal wat diverse 
voorzieningen om het ploegwerk te 
beïnvloeden, zoals verstelbare on-
dergrip van de scharen, waardoor 
hij sneller of langzamer de grond in 
gaat en een navormbaar rister. Met 
dit laatste is hij een van de weini-
gen die het heeft. Een tripel wielstel 
voor onder de ploeg is zo gemaakt 
dat elk wiel apart is af te stellen. 
Kortom een ploeg waar hij zo te ho-
ren de hele wereld mee aan kan. 
Toch maakt hij zich stiekum nog 
wel enige zorgen:"Stel dat ik een 
verkeerd veldje loot, dat zou jam-
mer zijn van alle voorbereidingen, 
hulpstukken en de mooie techniek. 
Ik denk dat het belangrijk is dat we 
met twee benen op de grond blijven 
staan, we krijgen daar een lichte 
kleigrond om te ploegen, en daar 
heb ik wel een goed gevoel over". 
Rest ons Ad en Mart veel succes te 
wensen. 
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Uitslagen Europese Ploegwed-
strijden 
Deze zijn gehouden op 6 en 7 mei 
in Lindholme near Doncaster, En-
geland. Er waren 27 deelnemers uit 
14 Europese landen. De wedstrij-
den werden gehouden op een oor-
spronkelijke luchtmachtbasis. Net 
als in Nederland was april ook in 
Engeland een zeer droge maand en 
het had dan ook al 6 weken niet ge-
regend. Hoewel vanboven de grond 
erg droog was, was de ondergrond 
nog redelijk vochtig.  

Uitslagen: 

 

 
 

Naam Land Punten Plaats 

Thomas Cochrane North. Ireland 386.0 1 

Dan Donnely Rep. of Ireland 378.5 2 

Peter Alderslade England 374.0 3 

Adrian Jamison North. Ireland 371.5 4 

Liam O´Driscoll Rep. of Ireland 367.5 5 

Pascal Manguelin France 332.5 6 

Beat Sprenger Switzerland 331.5 7 

Ton Meuwissen Netherlands 323.5 8 

Roel Cuyvers Belgium 322.0 9 

Nicolas Chouvier France 317.5 10 

John McRobert Scotland 313.0 11 

Mark Willliams England 312.5 12 

Elfed Jones Wales 283.5 13 

Ales Malý Czech Republic 281.5 14 

Andy Greenhill Scotland 270.0 15 

Christian Rubin Switzerland 263.5 16 

Henri Schroijen Netherlands 261.0 17 

Johannes Henriksson Sweden 255.5 18 

Johann Stadler Austria 247.0 19 

Kris Hendrix Belgium 245.5 20 

Henrik Westman Sweden 243.0 21 

Stefan Degenhardt Germany 238.5 22 

Jens P Nielsen Denmark 230.0 23 

Hugh Griffiths Wales 218.0 24 

Nico Künzel Germany 210.5 25 

Wolfgang Lehner Austria 202.0 26 

Frantisek Zaloudek Czech Republic 201.5 27 

Thomas Cochrane, Noord Ierland 
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Vereenvoudiging Donateursad-
ministratie 
Het bestuur van Ploegvereniging 
Nederland is een hechte, maar klei-
ne club van mensen. Vast onder-
deel van de bestuursvergaderingen 
is het functioneren van de Stichting 
en van het bestuur.  

De donateurs zijn van groot belang 
voor de Ploegvereniging. Via dona-
ties wordt een belangrijk deel van 
de inkomsten voor de organisatie 
van de ploegwedstrijden geworven. 
Naar sponsoren zijn de donateurs 
een belangrijk bewijs van het 
draagvlak voor ploegwedstrijden.  

Het bestuur heeft besloten om de 
inning van de donatiegelden zoveel 
mogelijk te automatiseren. Dona-
teurs die voor 2007 nog niet heb-
ben betaald worden middels een 
aparte brief verzocht hun donatie 
over te maken op de gebruikelijke 
wijze, maar vanaf 2008 is het be-
stuur voornemens zoveel mogelijk 
donaties via automatische incasso 
te laten verlopen. 

Voordat het zover is zal de Ploeg-
vereniging de huidige donateurs 
vragen om een machtiging voor de 
incasso van donatiegelden vanaf 
2008. Hiermee beginnen we tijdens 

de Nationale Ploegwedstrijden in 
september a.s. Indien u ons een 
machtiging wilt geven zal incasso 
voor het eerst gaan plaatsvinden in 
februari 2008. U bespaart ons kos-
ten en de Ploegvereniging kan 
daarmee meer voordeel halen uit 
uw donaties.   
 

Inschrijfgelden 2007 
Deelnemers aan de Nationale 
ploegwedstrijden 2007 betalen de 
volgende inschrijfgelden. 

Deelnemer Ploegwedstrijden: 
- €  50,- (donateurs € 35,-). 

Deelnemer Oude tractoren: 
- €  25,-. 

Deelnemer Paardenploegen: 
- €  10,- 

Deelnemer Trekkerbehendigheid: 
- € 25,- 

 

. 
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Agenda 2007 
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 Buijs en Mart Bakker, coach is 
Kees de Rijke. 

Nationale ploegwedstrijden op 20 
en 21 september 2007 

De 55e nationale Ploegwedstrij-
den 2007 worden gehouden op 
vrijdag 21 en zaterdag 22 sep-
tember 2007 in Meerstad in Gro-
ningen. Adres is Dreimerenweg, 
9617 AG  Harkstede.  

Europese wentel ploegwedstrijden 
op 17 en 18 oktober 2008 

De 25e Europese ploegwedstrijden 
2008 worden gehouden op 17 en 

18 oktober 2008 in Ringkøbing, De-
nemarken. 

 

 

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

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.  


