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Akkerbedrijf Van den Berg gast-
heer Nationale Kampioenschap-
pen ploegen 
De Nederlandse ploegkampioen-
schappen vinden dit jaar op vrijdag 
8 en zaterdag 9 oktober plaats op 
het akkerbouwbedrijf van de familie 
Van den Berg in het Noord-
Brabantse Bergeijk. Het ligt in het 
landbouwgebied De Pielis, ten zui-
den van Bergeijk tegen de Belgi-
sche grens. Het ontleent zijn naam 
aan één van de vroegere Belgische 
eigenaren Baron Gilles de Pélichy 
uit Brugge. Het is een gebied van 

ongeveer 1000 
ha landbouw-
grond en daarin 
ligt ook het 60 
ha groot bedrijf 
van Van den 
Berg. 

Het is een 
mooie lichte 
grond en egaal 
van samenstel-
ling, zegt Paulus 
van den Berg. 
Het bestaat uit 

zes percelen van 500 keer 200 me-
ter met daarop de gewassen zo-
mergerst, snijmaïs, stamslabonen, 
vroege consumptieaardappelen, 
suikerbieten en waspeen. De plan-
ning is om alle gewassen voor de 
ploegwedstrijden van het land te 
hebben.  

Zelf 
maakt 
Van den 
Berg al 
zeven 
jaar 
geen ge-
bruik meer van de ploeg en voert hij 
zijn grondbewerking uit met een 
spitmachine, al dan niet in combina-
tie met een pneumatische zaaima-
chine. Daarmee zaait hij al zijn te 
zaaien gewassen, van granen tot 
maïs. Het voordeel vindt hij ten eer-
ste de capaciteit, het spitten met 
een werkbreedte van 3 meter en 
een snelheid van 6 km/u geeft hem 
een forse tijdsbesparing en als ne-
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venvoordeel heeft hij weinig of geen 
wielsporen op bewerkt land. 

In het begin van 2002 dreigde een 
groot deel van het landbouwgebied 
van De Pielis ten prooi te vallen aan 
de ecologische zone De Goorloop. 
Hoewel het bedrijf van Van den 
Berg hier wel buiten bleef heeft 
Paulus van den Berg zich toch met 
enkele collega’s ingezet om het tij 
nog enigszins een goede wending 
te kunnen geven door aan te sturen 
door de ecologische zone in te rich-
ten met agrarisch natuurbeheer. 

Actuele zaken van het bestuur 
De Nationale ploegkampioenschap-
pen zitten er weer aan te komen, 
deze keer in het Noord-Brabantse 
Bergeijk, in het ontginningsgebied 
De Pielis. Terwijl de voorbereidin-
gen in volle gang zijn, zijn toch en-
kele zaken die het bestuur bezig 
blijven houden. Zo lijkt ook de eco-
nomische crisis niet geheel aan ons 
voorbij te gaan en moeten we alle 
zeilen bijzetten om de nodige spon-
sors over de streep te krijgen om zo 

alles financieel rond te krijgen. Dat 
is niet altijd eenvoudig en vraagt de 
nodige inzet en geduld van alle be-
trokkenen. 

Een ander onderwerp dat ons al 
meerdere jaren blijft bezighouden is 
het trekken van meer publiek naar 
de ploegwedstrijden. We vragen ie-
der zijn gedachten er eens over te 
laten gaan hoe we ons ploegevene-
ment meer body kunnen geven zo-
dat het voor een breder publiek in-
teressant wordt, en dit dan vooral 
kenbaar te maken aan de organisa-
tie.  

Prairietrekkers op De Pielis 
Op de komende nationale ploeg-
kampioenschappen zal Gijs Koolen 
uit Bergeijk een demonstratie geven 
hoe het ploegen in het verleden op 
Noord-Amerikaanse prairies te werk 
ging. Zelf is Koolen student reser-
voir geologie in Delft, maar nadat hij 
8 jaar geleden bij wijze van hobby 
begon met het verzamelen van 
trekkers is dit een ware passie ge-
worden. “Als je begint met het ver-
zamelen van oude trekkers, wil je 
steeds oudere trekkers. En voor het 
echte oude materiaal kom je dan al 
snel in Amerika terecht”, zo zegt hij. 
Momenteel 
telt zijn col-
lectie onge-
veer 40 ou-
de trekkers 
van 1909 tot 
1945, waar-

Landbouwgebied De Pielis 
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van het overgrote deel nog op ijze-
ren wielen en 8 stuks prairietrek-
kers. Kenmerkend aan de prairie-
trekkers noemt hij de benzine en 
petroleum motoren van ongeveer 
60 pk, deze hadden 1 tot 6 cilinders 
en het gewicht van 10 ton en meer. 
Hij schat dat er totaal wel ongeveer 
20 tot 25 merken zijn geweest, be-
kende merken waren IHC, Hart 
Parr, Rumely en Aultman & Taylor. 
Koolen restaureert ze zonodig zelf, 
meestal begint hij met een techni-
sche restauratie, want in veel geval-
len zit ook de motor vast. En daar-
na schroomt hij niet om ze zelf te 
zandstralen en daarna te spuiten. 
Hij weet dat de prairietrekkers in 
grote lijnen maar voor drie werk-
zaamheden werden gebruikt, voor 
het ploegen, het dorsen en het aan-
leggen van wegen.  

Op de ploegkampioenschappen zal 
hij een Aultman & Taylor demon-

streren van 60 pk met een gewicht 
van 12 ton en een cilinderinhoud 
van 39 liter. De wielen hebben een 
hoogte van 2,80 meter. Als het 
meezit wil hij gaan ploegen met een 
6-schaar Emmerson ploeg, alleen 
staat deze nu nog in de Amerikaan-
se staat Colorado. In het geval als 
deze ploeg niet tijdig hier is zal hij 
gaan ploegen met oude John Deere 
ploegen. Kenmerkend aan de prai-
rieploeg is dat ze per schaar een 
hendel hebben om de diepte in te 
stellen. Dat heeft volgens Koolen te 
maken met bijvoorbeeld buffelspo-
ren, die dan iets dieper geploegd 
moeten worden. 

Daarnaast hoopt hij te ploegen met 
een Caterpillar Sixty rupstrekker. 
Dit is een toepasselijke demonstra-
tie want het gebied De Pielis bij 
Bergeijk is destijds ook ontgonnen 
met rupstrekkers, zij het van een 
iets jongere leeftijd. 

Kuhn, ploeg stabiel gebleven 
Eind juni deed de Europese Seed-
liner Tour van Kuhn, in samenwer-
king met importeur Reesink Techni-
sche Handel, ons land aan. Het ac-
cent lag vooral op het brede assorti-
ment zaaimachines, zowel mecha-
nisch als pneumatisch en zowel 
voor kerende als niet kerende 
grondbewerkingen. 
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Een 
nieuwe 
combi-
natie 
was de 
Venta 
LC 3500 
met een 

werkbreedte van 3,50 meter om zo 
ook de volle breedte van trekkers 
met brede banden te bewerken. Het 
is een pneumatische zaaimachine 
op een 3,50 meter brede rotorko-
peg. De Venta LC 1000 serie be-
staat overigens uit machines met 
werkbreedtes van 3-, 3,50 en 4 me-
ter. De zaaimachine heeft een elek-
trisch aangedreven doseerunit die 
door een zaaicomputer kan worden 
ingesteld. Achter de zaaimachine is 
een wieltje gemonteerd met een 
sensor die de actuele rijsnelheid 
door geeft aan de computer. 

De zaaimachine is verder uitgerust 
met dubbele schijfkouters, de zoge-
naamde Seedflex kouters, deze 
schijven zijn iets in verstek ten op-
zichte van elkaar gemonteerd, het 
voordeel hiervan is, volgens Roel 
Thelen van Reesink, dat ze zo een 
smaller zaaivoortje trekken waar-
door het zaad mooier gesloten komt 
te liggen en dat ze gemakkelijker op 

diepte komen. 

De Premia is een nieuwe mechani-
sche zaaimachine, in plaats van 
een nokkenrad is deze uitgevoerd 
met een schuifrad doseersysteem. 
Als argument noemt men dat dit 
systeem zich beter leent voor het 
zaaien van kleine hoeveelheden 
zaad per hectare, als bijvoorbeeld 
blauwmaanzaad. De zaaimachines 
waren letterlijk en figuurlijk heel 
breed vertegenwoordigd. 

Voor de grondbewerking was er 
een nieuwe frees, de EL 282 met 
een werkbreedte van 3 meter en 
geschikt voor trekkers tot 300 pk. 
Men benadrukte dat de freesas van 
één kant wordt aangedreven om zo 
de aandrijving gecontroleerd te la-
ten werken. Het tandwiel van de bo-
venas brengt zijn kracht via twee 
tandwielen in de vertragingskast 
aan de zijkant over op het volgende 
tandwiel, zo heeft men een groter 
contactoppervlakte tussen de tand-
wielen. 

Achter op de haakse overbrenging 
boven op de frees is een dubbele 
oliepomp aangebracht die de olie 
van de bovenste tandwielkast en 
die aan de zijkant rondpompt door 

reservoirs om te koelen. 

We spraken directeur Arjan 
Mulder en hij vertrouwt er 
op dat we ondanks nieuwe 
werkmethoden ook zullen 
blijven ploegen. 
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Hij zegt: ”En wel om verschillende 
redenen, op dit moment gaat struc-
tuurherstel nog steeds het gemak-
kelijkst met de ploeg.  

Daarnaast kan door ploegen de 
ontwikkeling van onkruiden en de 
ziektedruk verminderd worden. Bij 
akkerbouwers merk je dat in grote 
lijnen het ploegen zal blijven zoals 
het is. Ze worden wel breder, we 
gaan al tot 7-schaar ploegen omdat 
de trekkers ook zwaarder worden. 
Niet kerende grondbewerking zie je 
in ons land bijna alleen maar in 
Zuid-Limburg om de erosie tegen te 
gaan en in het Groningse Oldambt 
waar veel graan en koolzaad wordt 
verbouwd. Maar de meeste akker-
bouwers met rooivruchten zullen 
blijven ploegen. 

Welk is het ploegen een relatief du-
re aangelegenheid, het kost wat 
meer vermogen, je hebt niet teveel 
capaciteit en het is slijtage gevoelig. 
Maar er komt weer meer vraag naar 
grote ploegen. Daarvoor heeft Kuhn 

de Varimaster 182T in 7-scharige 
uitvoering. In het algemeen is de 
ploegenmarkt ook stabiel gebleven 
en lijkt wat aan te trekken, niet al-
leen in Nederland maar ook in West
-Europa. In de productgroep ploe-
gen was de teruggang het kleinst. 
Het is ook de vraag of de spitmachi-
ne de ploeg blij-
vend verdringt, 
de oogstmachi-
nes worden 
zwaarder en gro-
ter en daarmee 
ook de druk op 
de grond. Dat zul 
je toch weer 
moeten herstel-
len, en wat leent 
zich daar het 
beste voor? De 
ploeg!”, aldus Ar-
jan Mulder. 

John Deere, recht ploegen met 
GPS 
Eind juni vond in het Duitse Kai-
serslautern de opening plaats van 
de nieuwe ETIC vestiging van John 
Deere. Dit staat voor European 
Technology and Innovation Centre 
en is één van John Deere’s vier 
vestigingen van deze aard wereld-
wijd. In deze fonkelnieuwe vestiging 
is de Europese AMS (Agricultural 
Management Solutions) afdeling 
van John Deere ondergebracht. 

Arjan Mulder 
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Een afdeling die in 2000 met een 
team van 15 personen is gestart en 
nu is uitgegroeid tot een club van 
90 ingenieurs, computerexperts, 
technici en dergelijke. Een team 
waarvan men verwacht dat deze in 
de komende jaren zal doorgroeien 
naar 200 personen.  

Ze houden zich bezig met alle GPS 
en elektronica technieken ten dien-
ste van de landbouw. John Deere is 
één van de merken die het voorste 
gelid lopen wat betreft innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe systemen, 
en het is naar eigen zeggen zelfs 
de enige fabrikant van landbouw-
machines die alle moderne sys-
temen in eigen huis ontwikkelt en 
produceert. Per jaar investeert John 
Deere bijna een miljard US dollar in 
de ontwikkeling van deze nieuwe 
technieken, dat is omgerekend on-
geveer 4,5 miljoen dollar per werk-
dag! 

In 2001 bracht John Deere haar 
eerste generatie GreenStar dis-
plays en StarFire satellietontvan-
gers op de markt. Gedurende de 

daarop volgende 10 jaar kwam men 
regelmatig met wat nieuws, zoals 
het AutoTrac systeem waarmee de 
trekker automatisch volgens de 
voor geprogrammeerde lijn over het 
land stuurt. 

Ook met de opening van het ETIC 
kwamen de gasten niet alleen voor 
de champagne, maar konden ze 
ook kennis maken met de nodige 
noviteiten. Als aanvulling op de mo-
derne GPS- en Isobus systemen 
heeft John Deere nu een tweerich-
ting 
Isobus 
ontwik-
keld 
waar 
met de 
trekker-
terminal 
niet al-
leen de 
machine 
kan worden bediend, maar waar-
mee de machine ook de trekker kan 
aansturen. Als voorbeeld gingen we 
persen met een rondebalenpers. 
Zodra de baal zijn geprogrammeer-
de diameter had bereikt, blijft de 
trekker automatisch staan en gaat 
de omkeerschakeling automatisch 
in de neutraalstand. Op de display 
kan men de handelingen van de 
baal volgen en zodra hij is gelost 
krijg je een seintje dat je weer ver-
der kunt. De schakeling weer in de 
vooruit en hij gaat weer verder. 
Maar het kan nog eenvoudiger. Zo-
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 dra de trekker blijft staan zet je de 
voet op de rem, de omkeerschake-
ling gaat dan niet in de neutraal-
stand, en na het lossen laat je de 
rem weer los en gaat de combinatie 
weer verder. Eenzelfde techniek 
heeft men met een Pöttinger op-
raapwagen. Voor aan de neus van 
de trekker is een sensor gemon-
teerd welke de dikte van het zwad 
meet, en een sensor op de pick-up 
as meet de belasting (koppel) van 
de as. De signalen van deze senso-
ren sturen de rijsnelheid van de 
trekker aan. 

Maar het klapstuk voor de ploeger 
is het iSteer systeem van John 
Deere. Via de StarFire satelliet ont-
vanger op het dak van de trekker 
wordt het ontvangen signaal door-
gegeven naar een computer voor 
op de bok van de ploeg. Deze com-
puter bedient de hydrauli-
sche cilinder voor de breed-
te verstelling. Als vertegen-
woordiger van de Ploegver-
eniging mochten we eerst 
op eigen kracht proberen 
een flink kromme voor (nog 
te krom voor de poedelprijs) 
recht te krijgen, dit lukte 
niet. Vervolgens werd iSteer 
geactiveerd en ploegden we 
een voor die rechtstreeks 
naar het podium zou leiden. 

Nederlanders en Belgen trekken 
samen op in Nieuw Zeeland 
Op zaterdag 2 januari 2010 werd in 
het Limburgse Kelpen-Oler een 
container geladen met een trekker 
en 4 wedstrijdploegen. Het lijkt de 
start van een reis om de wereld. In 
werkelijkheid was Jack van den 
Broek toen al enkele maanden be-
zig om in overleg met met Har Meu-
wissen en de collega ploegers uit 
België uit te zoeken met welk mate-
riaal er zou worden deelgenomen 
aan de 57e Wereld Ploegwedstrij-
den in Nieuw Zeeland.  De keus 
werd verschillend ingevuld. Har 
leende een trekker van Bob Mehr-
tens, een Nieuw-Zeelandse wed-
strijd ploeger die Har van eerdere 
wedstrijden goed kende en wilde 
zijn eigen ploeg graag gebruiken. 
Jack wilde met eigen materiaal 
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ploegen. 
Dus met 
trekker en 
ploeg. De 
Belgische 
collega’s 
Tom Smits 
en Niels Ma-
rien namen 
niet alleen 
hun ploeg 

mee, maar ook smalle wielen en 
banden. Nieuw Zeeland is super 
streng met fytosanitaire voorschrif-
ten als het gaat om invoeren van 
(gebruikte-) landbouwmachines. Al-
les was met de stoomcleaner 
schoongespoten, ontsmet met certi-
ficaat, in de haven van Antwerpen 
nogmaals gegast en toch vonden 

de Nieuw-Zeelandse autoriteiten 
dat niet alles schoon genoeg was, 
dus werd het daar nog een keertje 
overgedaan. 

Na een zeereis van enkele maan-
den kwam de container begin maart 
in Christchurch aan en na afhande-
ling door de douane eind maart af-
geleverd bij de marshalling yard 

van de Wereld Ploegwedstrijden in 

Methven.   Daar bleek dat meerde-
re deelnemers ploegen maar ook 
trekkers hadden verscheept naar 
Nieuw Zeeland. 

Onder begeleiding van coach Kees 
de Rijke werd begin april alle 
materiaal verzameld en alvast 
enkele veldjes geploegd voor-
dat op 9 april het officiële pro-
gramma begon.  

Methven ligt zo’n 80 km weste-
lijk van Christchurch op het zui-
delijke eiland van Nieuw 
Zeeland. Deze omgeving heet 

de Canterbury Plains en is een vlak 
gebied met uitstekende landbouw-
grond. Het dorp Methven is in de 
zomerdag een echt plattelandsdorp. 
In de winterdag wordt het over-
spoeld met vakantiegangers die en-
kele tientallen kilometers verderop 
o.a. In de omgeving van Mount 
Hunt gaan skiën. Dat gaf ons prima 
faciliteiten voor de organisatie van 
de Wereld Ploegwedstrijden. 

National Ploegwedstrijden in Nieuw Zeeland 

De container geladen 

Schapen schuilen voor de strafe wind 
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In april is het in Nieuw Zeeland 
herfst. Hoewel de nachten fris wa-
ren was de temperatuur overdag 
nog rond de 20 graden. De organi-
satie draaide geheel op vrijwilligers. 
Naast de Wereld Ploegwedstrijden 
werden ook de eigen Nationale 
Ploegwedstrijden gehouden en was 
er een landbouwtentoonstelling. 
Maar vooral ook een groot evene-
ment voor oude tractoren en land-
bouwmachines. Meer dan 1.000 
verschillende. 

De grondsoort is een soort Lös. Het 

stoppelland was heel egaal en liet 

zich goed ploegen. De jury had dan 

ook een zware taak bij het jureren 

van de velden. De verwachting was 

dat het grasland ook uniform zou 

zijn. Het enige wat we wisten was 

dat het sinds 1996 niet meer was 

geploegd, maar het gras was pas 2 

jaar oud. Na de openingsvoor bleek 

al dat er niet voor niets werd geloot 

om de veldjes, de grondsoort was 

behoorlijk verschillend en verschil-

lende ploegers hadden grote moei-

te de resultaten van de eerste wed-

strijddag te evenaren. De einduit-

slag was dan ook echt een verras-

sing. Bij het wentelploegen werd de 

Fransman Fabien Landré de win-

naar. Jack behaalde een verdien-

Opening Ceremony 

Jack 
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stelijke 23e plaats. Bij het rond-

gaand ploegen ging de eer naar 

Bruce Redmond uit Nieuw Zeeland. 

Har Meuwissen behaalde een pri-

ma 13e plaats. 

Na afloop gingen de trekker en de 
ploegen weer terug in de container. 

Na 
bij-
na een half jaar waren alle materia-
len weer terug in Nederland.  

De terugreis voor de deelnemers 
ging niet voor iedereen volgens 
planning. In april was de vulkaanuit-
barsting op IJsland en iedereen die 

Ruim 20.000 bezoekers 
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na afloop van de Wereld ploegwed-
strijden gelijk naar huis wilde kreeg 
te horen dat terugvliegen niet mo-
gelijk was. Overboeken naar de 
eerstvolgende vrije stoel was nog 
niet zo eenvoudig. Har en Kees 
hebben zo 
nog 14 da-
gen langer 
samen met 
het Belgi-
sche team 
in Nieuw 
Zeeland 
moeten 
blijven 
voordat 
weer voet 
op Neder-
landse bo-
dem werd 
gezet. 

Jack ook, maar hij had al een lan-
ger verblijf gepland.   

De Wereld Ploegwedstrijden in 
Nieuw Zeeland werden zo een ech-
te wereldreis. 

Har Meuwissen 

Jack van den Broek 
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Agenda 2010 
Europese wentel ploegwedstrijden 
op 22 en 23 september 2010 in Ier-
land 

De 27e Europese ploegwedstrijden 
2010 worden gehouden op woens-
dag 22 en zaterdag 23 september 
2010 in Athy, Ierland.  
Nederlandse deelnemers zijn Ste-
fan Schreur en Bert Bresser. 
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 zaterdag 23 oktober 2010 
in Jedburg, Schotland. 
Nederlandse deelnemers zijn: 
Roel Mennega (rondgaand wiel) 
Co Looijensteijn (rondgaand hef) 
Bertus Huybrechts (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. 
 
Nationale Ploegwedstrijden op  8 
en 9 oktober 2010 in Bergeijk 

De 58e nationale ploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 8 en 
zaterdag 9 oktober 2010 in het 
landbouwgebied De Pielis te  
Bergeijk. 

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.  


