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Nationale Ploegwedstrijden te 
gast op de Ambachtsheerlijkheid 
Cromstrijen te 
Numansdorp 
Blijkbaar moest 
het eerst span-
nend worden of 
het zou lukken 
om onze Natio-
nale Ploegkampi-
oenschappen te 
kunnen houden 
in 2011. Immers 
op de jaarverga-
dering hadden 
we nog geen locatie om de ploeg-
wedstrijden te houden.  
We zijn blij dat we thans kunnen 
beschikken over 60 hectare klei op 
de Ambachtsheerlijkheid Cromstrij-
en te Numansdorp. Dienst Landelijk 

Gebied is sinds enige jaren eige-
naar van een deel van dit groot 
landbouw bedrijf ter grootte 
600ha. Ook hebben we dit jaar 
een primeur: Leerlingen van 
AOC’s gaan tegen elkaar strijden 
met de wentelploeg. Ze hebben 
zich allen geselecteerd via wed-
strijden op de AOC’s.  
De Nationale Ploegwedstrijden 
worden gehouden op een tarwe- 
en gerststoppel. De voorbereidin-

gen zijn in volle gang. De regen die 
er nu valt, valt gelukkig niet meer in 
september. We kunnen in ieder ge-
val weer genieten van een unieke, 
perfecte ploeglocatie en enthousi-
aste deelnemers. Met het weer zal 
het ook wel weer goed komen.  
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 Wereldkampioenschappen ploe-
( )gen in Lindevad Zweden  2011 

Op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 
mei 2011 werden de wereldkampi-
oenschappen ploegen in Zweden 
georganiseerd in samenwerking 
met de JUF, de Zweedse jonge 
boeren organisatie. 

Het Nederlandse team arriveerde al 
op 3 mei om wat extra te kunnen 
oefenen. Op zaterdag 7 mei was de 
officiële aankomst dag in Vadstena 
en op zondag 8 mei werd met de 
gehele groep een bezoek gebracht 
aan o.a. ploegfabrikant Överum. 
Vanaf maandag t/m donderdag 
werd er geploegd op de officiële oe-
fenvelden. De weersomstandighe-

den waren perfect. Droog en zon-
nig. Donderdagmiddag werden de 
wedstrijden officieel geopend door  
Elisabeth Nilsson en het monument 
onthuld. De spanning bij de ploe-
gers Stefan Schreur  (wentel) en Ad 
Buijs (rondgaand) nam toe. Coach 
Piet Meuwissen had ze met raad en 

daad terzijde gestaan, maar op de 
wedstrijddagen moesten de ploe-
gers het zelf doen. De vrijdag werd 
er stoppelland geploegd. In sommi-
ge veldjes bleken onverwacht toch 
stenen te 
zitten van 
redelijke 
omvang. 
Ook Ste-
fan kwam 
ze tegen 
en daar 
werd hij 
niet blij 
van. Hij 
kwam merkstokken te kort! Stefan 
eindigde de eerste dag op de 10e 
plek en Ad op de 14e. Het droge en 
zonnige 
weer bleef 
ook op de 
tweede 
wedstrijd-
dag. Het 
ploegen op 
grasland 
zorgde 
voor ver-
rassingen 
in de uitslagen. Ad kon hier goed uit 
de voeten en eindigde op de 7e 

Stefan Schreur 

Willemien Spieker, Ad Buijs, Stefan Schreur en 
Piet Meuwissen 

Ad Buijs 
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plek. Stefan eindigde op de twaalf-
de plaats. In de overall uitslagen 
werd Ad 11e en Stefan 12e. Voor 
beiden zeer goede resultaten die 
een felicitatie waard zijn. Over het 
geheel genomen werd er zeer goed 
geploegd. De juryleden, waaronder 

Piet, hebben het niet gemakkelijk 
gehad. 

De prijsuitreiking vond plaats op 
een groot podium op het veld,  met 
muziek, zang en dans en veel pu-
bliek . Bij het rondgaandploegen 
werd Christian Lanz uit Oostenrijk 
wereldkampioen en bij de wentel 
Andrew Mitchel Snr. uit Schotland.  

’s Avonds was er een feestelijk di-
ner op het Kasteel in Vadstena en 
zondag was het voor de ploegers 
en coach laden en pakken, zodat 
ze op maandag richting Nederland 
konden vertrekken. Voorzitter Rem-
melt Panman was in de buurt 
(Noorwegen) en was tijdens de 
wedstrijddagen aanwezig voor 
mentale steun aan de ploegers. En 
toen was het voorbij, die mooie da-
gen. 

Volgend jaar worden de wereld-
kampioenschappen gehouden in Bi-
ograd na Moru (Kroatië) op 14 en 
15 september. Ploegvereniging Ne-
derland hoopt dan weer met twee 
ploegers van de partij te zijn! 

Afscheid van Piet Holster 
Piet Holster 
heeft de af-
gelopen 10 
jaar de or-
ganisatie 
van de 
ploegwed-
strijden met 
paarden 
georgani-
seerd tij-
dens de 
Nationale 
Ploegwed-
strijden. Afgelopen jaar heeft Piet 
dit voor de laatste keer georgani-
seerd. Tijdens het werkbezoek van 
het bestuur van de Ploegvereniging 
aan de Ambachtsheerlijkheid is ook 

Christian Lanz met zijn supporters. 

Piet Holster 
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afscheid genomen van Piet Holster. 
Piet heeft deze activiteiten inmid-
dels overgedragen aan Evert Leef-
lang. Hierover meer in de volgende 
Nieuwsbrief. 

Piet Holster verzorgt met zijn bedrijf  
De Hitsaert o.a. tochten met huif-
karren.  
Ook op het natuureiland Tiengeme-
ten. Tiengemeten is een eilandje in 
het Haringvliet dat vermoedelijk in 
het begin van de 17e eeuw is ont-
staan. Misschien was die droogval-
lende zandplaat zo’n 10 gemet 
groot. Een gemet is ongeveer een 
halve hectare. Zo zou Tiengemeten 
aan zijn naam zijn gekomen. Nu is 
Tiengemeten zo’n 1000 ha groot.  
Het was vanouds een landbouwge-
bied waar tot voor kort 7 boerenbe-
drijven gevestigd waren. De laatste 
boer heeft begin 2006 het eiland 
verlaten. 
Vanaf 1994 was er sprake van 

plannen om van Tiengemeten een 
natuurontwikkelingsgebied te ma-
ken in het kader van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur. Tussen 
2005 en 2007 zijn de inrichtings-
werkzaamheden uitgevoerd. 
Het eiland is verdeeld in 3 zones 
die weemoed, weelde en wildernis 
worden genoemd. Niet alleen na-
tuur, maar ook voor mogelijkheden 
voor recreatie.   

Ploegen aan de basis van de 
landbouw 
Je hebt er een timmermansoog 
voor nodig, dat wordt al gauw dui-
delijk op deze zonovergoten voor-
jaarsdag bij PTC+ in Dronten. Le-
den van de Nederlandse Ploegver-
eniging kijken kritisch naar het 
kleinste glooiinkje of geringste onef-
fenheidje. Een nauwelijks waar-
neembare slingering in wat een 
kaarsrechte “ploeg-voor” in het land 
zou moeten zijn, levert een afkeu-
rende knik op. “Zeker even afgeleid 
door een mooie meid die voorbij 
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fietste”, klinkt het. 

Eddy Meindertsma en Wim van den 
Broek van de Ploegvereniging Ne-
derland kijken kritisch naar de pres-
taties van zo’n acht jongens, stuk 
voor stuk leerlingen van opleidingen 
Grond, Groen & Infra van de AOC’s 
Prinsentuin en Helicon. De ploeg-
vereniging, PTC+ en het Landelijk 
Overleg Loonwerkdocenten hebben 
samen het initiatief genomen voor 
het instellen van een landelijke 
scholierenklasse tijdens het Natio-
naal Kampioenschap Ploegen, op 
8, 9 en 10 september in Numans-
dorp. In de zonnige eerste week 
van mei zijn bij PTC+ in Dronten se-
lectiedagen gehouden. In totaal zijn 
er 23 scholieren geselecteerd voor 
het eindtoernooi in september. 

En de boer, hij ploegde voort, luidt 
het spreekwoord. Wel, dat spreek-
woord is lang niet altijd meer waar. 
Steeds vaker gebeurt het ploegen 
door loonbedrijven. Soms neemt de 

boer zelfs genoegen met het opper-
vlakkig ‘zwart maken’ van de grond. 
Toch vormt goed ploegen de basis 
van de gehele teelt, vindt Sicko de 
Vries, accountmanager van PTC+ 
in Dronten, dat alle faciliteiten voor 
de selectiedagen beschikbaar stelt. 
“Vanouds beschikken wij hier over 
alle mogelijkheden om in de praktijk 
loonwerk,  akkerbouw en veehou-
derij trainingen te verrichten. In de 
komende tijd breiden we die moge-
lijkheden alleen nog maar uit door 
nauwe samenwerking met de 
Schoolboerderij, de CAH Dronten 
en het Groenhorst College, zegt De 
Vries. 

“Voor een goede beworteling van 
de gewassen, het oplossen van 
structuurproblemen en een goede 
beluchting is uitstekend ploegwerk 
vereist, wordt De Vries bijgevallen 
door de 81-jarige Wim de Lint uit 
Zevenbergschen Hoek. “Een boer 
moet juist het ploegen zelf ter hand 
nemen, zo kan hij het meeste in-
vloed uitoefenen op de kwaliteit en 
de kwantiteit van zijn oogst en dus 
zijn complete bedrijfsvoering.” 

Wereldkampioen 

De Lint is als supporter meegereisd 
met zijn 18-jarige kleinzoon Stefan 
de Lint, leerling van het AOC Prin-
sentuin.  Niet alle leerlingen hebben 
hun opa bij zich, dat is te begrijpen. 
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Maar voor Stefan ligt het anders, 
want zijn grootvader behaalde in 
1957 de wereldtitel in de Ameri-
kaanse staat Ohio. Hij werd destijds 
na zijn succesvolle ploegkampioen-
schap bij thuiskomst als een held 
ingehaald en in een open cabriolet 
door het dorp gereden. Of dat ooit 
ook voor Stefan weggelegd zal 
zijn? “Ik ga gewoon kijken hoever ik 
kan komen. Mijn opa is enthousiast 
en vindt het leuk dat ik ook de inte-
resse heb in wedstrijdploegen. Wie 
weet wat ervan komt”. 

Wouter 
Vierboom 
(17) uit 
Leuth, van 
Helicon uit 
Boxtel, 
heeft een 
heel andere 
motivatie 

om aan het ploegkampioenschap 
mee te doen. Hij zet samen met zijn 
moeder het akkerbouwbedrijf thuis 
voort na het overlijden van zijn va-
der. Het bedrijf verbouwt met name 
tarwe, suikerbieten, erwten en aard-
appelen. “Het is mooi om heel pre-
cies en nauwkeurig te kunnen ploe-
gen, en die ploeg heel precies met 
de hand te kunnen afstellen. Uitein-
delijk is het goed voor het bedrijfs-
resultaat, daar ben ik van overtuigd. 

Een van mijn buurmannen zegt dat 
ik hier aanleg voor heb. We zullen 
zien hoever ik kom.” 

Gezonde basis 

Eddy Meindertsma is jurylid na-
mens de Ploegvereniging Neder-
land en geniet van het enthousias-
me van de jongens, van wie er in 
september zeker een aantal in 
Numansdorp aan de ‘start’ zullen 
verschijnen. “Maar misschien is nog 
wel belangrijker dat we op deze 
manier ook bij jongeren tussen de 
oren krijgen hoe belangrijk het ploe-
gen is als basis voor een gezonde 
en economisch succesvolle akker-
bouw. Goed ploegen bespaart tijd, 
bespaart veel extra nabewerkingen 
en bespaart dus dieselolie en geld. 
Wie goed ploegt heeft een hogere 
opbrengst omdat het gewas beter 
aanslaat op het zaaibed en vlotter 
doorgroeit. Wie meedoet aan ploeg-
wedstrijden krijgt al die kennis zo-
maar in zijn schoot geworpen. En 
het is nog gezellig ook.”   
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 Archief programmaboekjes Natio-
nale Ploegwedstrijden compleet 
Na jarenlang speuren, vragen, bel-
len is het Jan de Pinth  gelukt om 
de verzameling programmaboekjes 
van nationale ploegwedstrijden van-
af 1953 compleet te krijgen. Jan 
verzamelt deze als secretaris van 
de Stichting Ploegvereniging Ne-
derland.  

Zijn speurtocht deze winter leidde 
hem naar 2 Zeeuwen, Leon Kerk-
haert in Hengstdijk en de laatste in 
de rij was Kees de Jager in Rilland. 

Na informatie ingewonnen te heb-
ben in de geboorteplaats Wolp-
haartsdijk van Kees de Jager was 
het uiteindelijk een tip van Adrie 
van Strien ( zelf een fervent oldti-
mer ploeger ) dat Kees  na zijn trou-
wen naar de boerderij van zijn 
schoonouders was vertrokken in 
Rilland. Adrie was zelf zo galant het 
telefoonnummer voor me op te zoe-
ken.  Na het eerste telefonisch con-

tact dacht Kees de Jager dat hij nog 
wel wat had liggen, maar hij moest 
eerst op onderzoek, na een weekje 
mocht Jan terugbellen. 

Jan werd teruggebeld en ging half 
januari op bezoek bij Kees. Hij had 
nog wat boekjes gevonden. Jan 
werd gastvrij ontvangen  en onder 
het genot van een kop koffie kwa-
men de eerste verhalen los. Kees  
geniet al 12 jaar van zijn pensioen 
maar kan nog elke dag genieten 
van het werk op de boerderij  die nu 
word voortgezet door zijn zoon . 
Het bedrijf is ondertussen uitge-
groeid naar 120 ha  akkerbouw en 
15 ha fruitteelt , peren.  

Kees is vroeger zelf een verdienste-
lijk ploeger geweest, een keer na-
tionaal kampioen in 1963 en heeft 3 
keer deel genomen aan de wereld-
kampioenschappen. Nu hij al die 
oude lectuur weer tevoorschijn had 
getoverd kwamen bij Kees en zijn 
vrouw weer vele goede herinnerin-
gen aan het ploegen en collega 
ploegers terug. Vele anekdotes 
werden verteld die middag. 

Kees had veel boekjes en uitslagen 
bewaard, voor Jan was dit het mo-
ment dat ik zijn laatst ontbrekende 
boekje van 1963 te zien kreeg. Ge-
heel belangeloos heeft Kees zijn 
complete dossier  ter beschikking 
gesteld. 

 Kees de Jager 
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Agenda 2011 
 
Europese wentel ploegwedstrij-
den 2011 in Frankrijk  

De 28e Europese ploegwedstrijden 
2011 worden gehouden in Ober-
hausbergen, Straatsburg op 17 en 
18 september. Nederlandse deel-
nemers zijn Jack van den Broek en 
Ton Meuwissen. Coach is Ad Buijs. 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren in Noord Ierland 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op 2 en 3 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 14 en 
15 september 2012 in Kroatië 

De 59e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 september 2012 in Bio-
grad na Moru, Kroatië. Nederlandse 
deelnemers moeten zich nog kwali-
ficeren op de a.s. Nationale Ploeg-
wedstrijden 

 
 

Nationale Ploegwedstrijden  

De 59e Nationale Ploegwedstrijden 
worden gehouden op de Ambachts-
heerlijkheid, Torensteepolderseka-
de 3, Numansdorp, donderdag 8 
september oefenen, vrijdag 9 sep-
tember 1e wedstrijddag, oefenen 
oude tractoren en wedstrijd AOC 
leerlingen en zaterdag 10 septem-
ber 2e wedstrijddag, wedstrijden 
trekkerbehendigheid, paarden-
ploegwedstrijden en wedstrijden 
oude tractoren. 

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.  

Op vrijdagavond 9 september  
kan worden deelgenomen aan 
een stamppotten buffet. Het is 
om 18:30 u en de kosten zijn 13 
euro. Opgave is gewenst en kan 
via www.ploegvereniging.nl 


