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3 akkerbouwers omgeving Mussel 
gastheren Nationale Kampioen-
schappen Ploegen 2013 
De Nederlandse ploegkampioen-
schappen vinden dit jaar plaats op 
30 en 31 augustus plaats op de ak-
kerbouwbedrijven van de heren 
Migchels, Zomer en Wilts de omge-
ving van Mussel (Gr.). Het betreft 
een veenkoloniale grond. De wed-
strijdvelden zijn mooi geconcen-
treerd gelegen en de oefenvelden 
liggen op korte afstand van het 
wedstrijdterrein. De veenkoloniale 
grond is zeer geschikt en vormt een 
ideale uitdaging voor de wedstrijd-
ploegers; zowel voor de gemecha-
niseerde ploegers als de paarden-
ploegers. Er wordt geploegd op een 
tarwe/gerstestoppel. 

Afgelopen voorjaar 
hebben onze vrij-
willigers in samen-
werking met PTC+ 
wederom ploegaf-
stellingstrainingen 
voor leerlingen van 
de loonwerkoplei-
ding AOC's geor-
ganiseerd. Dit zou 
moeten leiden tot beter dagelijks 
praktijkploegwerk en het kweken 
van enthousiasme voor deelname 
in wedstrijdverband. Met dit initiatief 
beoogt het bestuur nieuwe aanwas 
en talenten aan te boren. We ver-
wachten een ruim deelnemersveld 
met aanstormende talenten te mo-
gen aanschouwen. 

We staan aan de vooravond van de 
internationale ploegwedstrijden. 
Onze ploegers Mart Bakker en 
John Buijs, gecoacht door Arnold 
Tijhuis zijn hun tassen aan het pak-
ken om af te reizen naar Olds, nabij 
Calgary in Canada. Zij vertegen-
woordigen ons land bij het wereld-
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kampioenschap. Ik heb mogen ver-
nemen dat vele ploegliefhebbers 
hun vakantie, bezoek aan familie/
kennissen in deze omgeving koppe-
len aan het bezoek aan de wereld-
kampioenschapen, om onze deel-
nemers mentaal te ondersteunen. 
Voor diegene die het dichterbij huis 
zoekt is een bezoek aan de Euro-
pese ploegkampioenschappen een 
aanrader: deze worden gehouden 
in Bad Rothenfelde, nabij Osna-
brück. U kunt daar onze afgevaar-
digden Stefan Schreur en Ton Meu-
wissen het onderscheid zien maken 
in het deelnemersveld. 

Nadere informatie over de internati-
onale wedstrijden vindt u elders in 
deze nieuwsbrief terug.  

Het bestuur is druk doende om een 
areaal van circa 110 ha te vinden 
om in 2015 de Europese ploegwed-
strijden, zowel voor moderne - als 
oldtimercombinaties tezamen met 
de nationale ploegwedstrijden naar 
Nederland te halen en te organise-
ren.  Dat vraagt een grote inspan-
ning van het bestuur en jullie, om 
dit grote evenement als vrijwilligers 
met elkaar mogelijk te maken. Een 
ware uitdaging! 

Terugkomend op het aanstaande 
nationaal ploegkampioenschap: Wij 
zijn de heren Migchels, Zomer en 
Wilts zeer erkentelijk voor hun gast-
heerschap. Imants zal tijdens het 
evenement een demonstratie ver-

zorgen met hun spitmachines. Op 
de zaterdag zal de 6 meter brede 
Amazone-"Cayena" zaai-
combinatie/NewHolland eveneens 
demonstreren op de ploegvelden. 
Samen met Agro Techniek Holland 
B.V. en BKT/Agriband vormen deze 
partijen de hoofdingrediënten voor 
het welslagen van het evenement.  

Ik wens allen, mede namens mijn 
team, sportieve wedstrijden en een 
goed ploegseizoen toe!   

16th European Vintage Ploughing 
Championships 
Op 7 en 8 september worden de 
Europese ploegwedstrijden voor 
oude trekkers gehouden. Dat is dit 
jaar in Warsop,vlak bij Mansfield in 
Engeland. Europees betekent in dit 
geval meestal 10 verschillende lan-
den; 5 van het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, België, Duitsland, Dene-
marken en Nederland.  

Op onze nationale wedstrijden van 
vorig jaar hebben Leen Ras 
(getrokken rondgaand), Johannes 
Timmer (aangebouwd rondgaand, 
oldtimer), Klaas Fernhout  
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(aangebouwd rondgaand, youngti-
mer) en Ben Buijs (heen- en weer-
gaand) zich gekwalificeerd voor 
deelname. Voor Johannes wordt dit 
de 6e keer dat hij meedoet aan de 
Europese wedstrijden. Zijn beste 
prestatie was een gedeelde 2e 
plaats in 2006 in Duitsland. Voor de 
andere 3 wordt dit de eerste keer. 
Leen had zich al wel een keer eer-
der gekwalificeerd, maar moest 
toen afhaken vanwege lichamelijke 
mankementen. 

Van de deelnemende landen wordt 
verwacht dat ze ook een coach/
jurylid en een steward leveren. 
Hiervoor gaan respectievelijk Harry 
Hoving en Aljan Nicolai mee. Ver-
der nemen de deelnemers een of 
meer supporters mee, waardoor de 
gehele Nederlandse delegatie uit 
17 personen bestaat. 

Voor eventuele nadere informatie, 
Harry Hoving (0573-256652)  

50-Jarig bestaan Swifterbant  
Ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van Swifterbant wordt er 
op 17 augustus tijdens de boeren-
landdag een show met demo’s ge-
houden, waarbij ontginning en ploe-
gen van weleer een belangrijk as-
pect gaan vormen. Zo zal er bij-
voorbeeld geploegd worden met 2 
gekoppelde Rud Sack 4-scharen 

getrokken door één of meer oude 
Caterpillars. Ook zal er een Bamse 
(BM-Victor op rupsen) met een slik-
slede rondrijden, die voor het uitzet-
ten van piketten in de rietvelden 
werd gebruikt. 

Verder zal er gedorst worden een 
zeer originele Borga-Brons combi-
natie en wordt er met paarden ge-
ploegd, gezelfbinderd, gemaaidorst 
en gezicht . 

Voor eventuele nadere informatie, 
Heijo Smit (0621201588)   

Ploegen uit het verleden in Saska-
toon  
In de plaats Saskatoon, in de Cana-
dese provincie Saskatchewan, staat 
een prachtig museum, het Western 
Development Museum Boomtown. 
Het heeft een rijke algemene collec-
tie, maar ook de landbouw komt er 
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uitgebreid aan bod. 

De foto op de vorige pagina toont 
de Simplex Sulky ploeg van Cock-
shutt model 1915. Volgens de infor-
matie Cockshutt de meest succes-
volle ploegenfabrikant in Canada. 
Deze éénschaar ploeg was ge-
schikt voor zware taaie grond en 
werd soms wel getrokken door drie 
paarden. 

Het museum toont ook dat het com-

bineren van werkzaamheden in één 
werkgang al van alle tijden is. Een 
voorbeeld is deze la Crosse van de 
L.A. Crosse Plow Company (foto 
links). Deze combineert een zaai-
machine met een schijvenploeg. 
Een andere combinatie is de Kir-
chener uit 1928 (foto linksonder).Dit 
is een ploeg met gewone scharen 
gecombineerd met een zaaimachi-
ne .  

60e Wereld Ploegkampioenschap-
pen op jubilerend Olds College in 
Canada  
Op 19 en 20 juli worden in Canada 
de wereld ploegkampioenschappen 
gehouden. Deze vinden plaats op 
de landerijen van het Olds College 
in Olds, in de provincie Alberta, een 
klein uurtje ten noorden van Calga-
ry. 

Onlangs reden we even langs bij 
het Olds College en ontmoetten er 
Kerry Moynihan. Als ‘general ma-
nager’ is hij ondermeer belast met 

de coördinatie van de ploegkampi-
oenschappen. Hij vertelde over het 
ploegevenement, maar ook over 
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het jubilerende Olds College, dat dit 
jaar een eeuw bestaat. De ploeg-
kampioenschappen maken deel uit 
van de viering van dit jubileum. Het 
volledige programma, dat een week 
duurt, ziet er dan ook indrukwek-
kend uit. 

De basis voor het Olds college is op 
22 februari gelegd door Duncan 
Marshall, de toenmalige minister 
van Landbouw van Alberta. Met ‘Bill 
60’, een Agricultural School Act leg-
de hij de basis voor drie agrariche 
opleidingen op verschillende loca-
ties. Het huidige Olds College, dat 
aanvankelijk ‘Olds School of Agri-
culture and Home economics’, werd 
genoemd, is de enige van de drie 
die nog bestaat, en het is uitge-
groeid tot een instituut met een ho-
ge reputatie. Het was aanvankelijk 
een agrarische opleiding op demon-
stratie boerderijen voor de mannen 
en daarnaast huishoudelijke oplei-
dingen voor de vrouwen. Tijdens 
zijn bestaan is het uitgegroeid tot 
een instituut met 30 verschillende 
programma’s en is de naam in 1970 
veranderd in Olds College.  

Er is een breed aanbod aan oplei-
dingen verwant aan de agrarische 

sector, met ook directe landbouw-
kundige opleidingen. Van de 1500 
studenten volgen er ongeveer 300 
een agrarische opleiding. Andere 
opleidingen zijn tuinbouw, paarden-
houderij, vleesverwerking, mode en 
kleding. Op de afdeling milieutech-
niek geeft men onderricht in com-
postering en het maken van eigen 
bio-diesel brandstof uit koolzaad. 
Een interessante richting is de bier-
brouwerij, op dit moment volgen er 
10 studenten een tweejarig pro-
gramma tot bierbrouwer, daarvoor 
heeft het College een eigen brou-
werij. Op 5 juli wordt er op het ter-
rein het nieuwe hotel ‘Pomeroy Inn 
& Suites’ geopend met 82 kamers, 
hier kunnen de ploegers dan het ei-
gen bier proeven. 

Naast de eigen opleidingen hebben 
Case New Holland en John Deere 
er een trainingscentrum.  
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De landbouwopleidingen betreft 
landbouw in het algemeen, met uit-
zondering van de melkveehouderij 
en varkens, daar is er geen speci-
fieke opleiding voor, maar wel voor 
schapen en vleesvee.  

Voor de landbouwopleidingen heeft 
het Olds College 2000 acres (810 
hectare). Het is meest lichte grond 
met relatief weinig stenen. Hierop is 
de laatste 10 jaar niet meer ge-
ploegd, dit om (wind)erosie te voor-
komen. Af en toe wordt er nog wel 
grasland geploegd.   

Eerder WK Ploegen 

De Wereld Ploegkampioenschap-
pen zijn voor het Olds College niet 
nieuw, ze zijn er ook gehouden in 
1986, daaraan herinnert een monu-
ment op het terrein. Kerry Moyni-

han leidt ons er rond  en toont de 
faciliteiten waarvan de ploegers ge-
bruik kunnen maken. Voor het over-
nachten van de ploegers is er een 
tuinhuis complex met 40 units met 
elk vier kamers. Er is een ruime 
‘Tractor Compound’, dat zijn werk-
plaatsen waar aan het materiaal 
gesleuteld en afgesteld kan wor-
den.  

De landerijen liggen op een comfor-
tabele korte afstand rondom het ge-
bouwencomplex. Er wordt vrijdag 
geploegd op een gerstestoppel en 
zaterdag op grasland. Beide zijn 
een zwarte leemachtige lichte 
grond met weinig stenen en een 
bouwvoor van ongeveer 25 tot 30 
cm. 

De veldjes hebben een oppervlakte 
van 2000 vierkante meter. Elk land 
krijgt een stoppel en een stuk gras-
land om te oefenen.   

Olds College heeft z’n gasten een 
warm welkom voorbereid met een 
indrukwekkend programma dat een 
week duurt, met ondermeer interes-
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sante excursies en bezoeken. 

- Het spits wordt afgebeten op za-
terdag 13 juli met een bezoek aan 
de Calgary Stampede, dat is ’s we-
relds grootste outdooor show waar 
gedurende 10 dagen meer dan een 
miljoen bezoekers op af komen. Er 
zijn rodeo’s, huifkarren race en ’s 
avonds een grootse show. 

- zondag: Met bussen op pad naar 
het Banff National Parc en een be-
zoek aan een ranch in the Foothills. 

- maandag: Het tractor compound 
is open en is er ’s avonds een 
‘welcome dinner’. 

- dinsdag: Bezoek aan Drumheller, 
de Sunterra farms en een Hutterite 
Colony. Dat is een geloofsgemeen-
schap van 75 tot 150 mensen die 

afgezonderd leven in een gemeen-
schap. Ze leven sober maar werken 
uiterst modern. Ze hebben geen ei-
gen geld maar alles wordt centraal 
geregeld vanuit de colony. De voer-
taal is er Duits en in de gemeen-
schappelijke eetzaal zitten de vrou-
wen en mannen gescheiden van el-
kaar. De kinderen tot 15 jaar heb-
ben een eigen eetzaal. In totaal zijn 
er in West-Canada ruim 450 van 
deze colony’s, enkele bevinden 
zich in de USA. Het telefoonboek 
van al deze colony’s telt nog geen 
20 verschillende achternamen, dat 
geeft aan hoe gesloten deze ge-
meenschappen leven. Hoewel de 
laatste jaren doen zich wel meer 
gevallen voor van jonge mensen 
die uit de colony treden. 

- woensdag: Er is keuze uit ver-
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schillende bezoeken, aan de Mor-
san dairy farm en Lacombe Re-
search Centre of Spruce Meadows 
en het Canada Olympic Parc in 
Calgary. 

- Donderdag: Wederom een keuze-
menu tussen een graan- en zaad-
bedrijf en een western gallery of 
winkelen in de Cross Iron Mills met 
o.a. de Boss Pro Shop, een bijzon-
dere winkel op het gebied van de 
jacht en het buitenleven. 

De overige dagen staan uiteraard in 
het teken van de wereldploegkam-
pioenschappen met om 9.30 uur de 
openingsceremony met het hijsen 
van de vlaggen onder de klanken 
van het Canadese volkslied O, Ca-
nada! 

Kortom, een programma dat je niet 
mag missen.   

Jaarvergadering bij Agriband in 
Veenendaal 

BKT Agriband B.V. had de Ploeg 
Vereniging Nederland op bezoek in 
Veenendaal.  

De dag begon met een kop koffie 
en een gebakje met een PVN of 
een BKT logo als gevolg van het 60
-jarig bestaan van de PVN. Er wa-
ren ca 80 leden. Dit werd gevolg 
door een lezing waarbij de historie 

en het concept van Agriband werd 
duidelijk gemaakt. Verder was er 
uitleg over bodemdruk, banden-
spanning, draagvermogen, inspo-
ring, trekkracht, levensduur, wegge-
drag, snelheid, aanschafprijs, stabi-
liteit en brandstofbesparing.  

Agriband heeft o.a. BKT als ban-
denleverancier die bijna 2700 van 
de 3300 bestaande bandentypen 
kan leveren voor landbouw, indu-
strie en grondverzet. De omzet  be-
staat voor 75 % uit verkoop van-
banden, de rest bestaat uit  velgen 
en assen. Er wordt geleverd aan fa-
brieken, importeurs en constructie-
bedrijven in Nederland.  

Opslagcapaciteit 63.000 m3. wat 
met hun enorme groei per jaar al 
weer aan de te kleine kant is.  

BKT  bouwt momenteel een nieuwe 
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fabriek ter grootte van 60 voetbal-
velden, die net zo groot is als de 3 
andere fabrieken. De groei zit er 
wel degelijk in vandaar hun kreet: 
Growing together. 

Het middagbuffet was rijkelijk ver-
zorgd met diverse smakelijke 
stamppotten. Na de middag werden 

we in 3 groepen rond geleid door 
de ruimtes met de bandenvoorra-
den. De PVN kijkt tevreden terug 
op weer een geslaagde jaarverga-
dering en wij danken Agriband voor 
deze gastvrijheid en sponsoring 
van onze stichting. 

De volgende jaarvergadering is op 
vrijdag 31 januari 2014 bij de Lem-
kenploegfabriek in Alpen (D).   

Per muisklik naar een optimale 
ploegafstelling 

Op het computerscherm zien hoe 
de ploeg op bepaalde afstellingen 
reageert, dat biedt Lemken met een 

nieuw audiovisueel instructiepro-
gramma. Hiermee kunnen zeven 
verschillende afstellingen stapsge-
wijs worden gesimuleerd als een in-
teractief driedimensionaal simulatie 
van Lemkens bekende Optiquick 
afstelsysteem. 

Het betreft niet alleen de ploeg, het 
ploegen begint al bij de wielen, is 
het uitgangspunt van Lemken. De 
juiste spoorbreedte, een evenwich-
tige gewichtsverdeling van de trek-
ker en de bandenspanning zijn be-
langrijke uitgangspunten. Al deze 
factoren zijn in het simulatiepro-
gramma opgenomen en het pro-
gramma laat zien wat het effect is 
als er iets niet optimaal is afgesteld 
en hoe het beter kan. Bij de ge-
wichtsverdeling is voldoende ge-
wicht (ballast/frontgewichten) op 

vooras belangrijk, zowel voor vol-
doende tractie als voor de veilig-
heid op de weg.   

Met het afstelcentrum Optiquick 
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kan bij alle Lemken ploegen de eer-
ste schaarbreedte en de trekker/
ploeg treklijn onafhankelijk van el-
kaar afgesteld worden. Op het 
scherm is het optimale verloop van 
de treklijn te zien en met welke fac-
toren deze beïnvloed kan worden. 
Met behulp van een aantal testvra-
gen kan de gebruiker zijn opgedane 
kennis toetsen. 

Op het programma kunnen  de 
spindels voor de eerste schaar-
breedte en de treklijnverstelling met 
de muis worden bediend. 

Een groene lijn symboliseert de 
correcte eerste schaarbreedte en 
met pijlen worden de veranderingen 
van zijdelingse krachten op de trek-

ker weergegeven.  

Het programma is via de volgende 
link te downloaden en op uw pc te 
installeren  : http://
books.lemken.com/agrotraining/
optiquick.zip (engels of duits).   

Voorbereidingen voor de Wereld-
kampioenschappen  
De voorbereidingen beginnen al op 
het moment dat je besluit om deel 
te nemen aan een internationale 
wedstrijd. Voor John Buijs en Mart 
Bakker was die beslissing eind 
2012 al genomen.  

De voorbereidingen zijn gericht o.a. 
gericht op het oefenen, het materi-
aal, de reis en het verblijf in het bui-
tenland. 

Mart en John hebben ieder op hun 
eigen manier geoefend. Afhankelijk 
van de beschikbare grond en daar-
naast is het natuurlijk zo dat beide 
niet voor niets op het podium ston-
den tijdens de nationale ploegwed-
strijden. 
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Voor beiden is het ook de tweede 
keer dat ze naar een wereldkampi-
oenschap gaan. Ze weten dus wat 
ze mogen verwachten. 

Voor het materiaal is het altijd de 
afweging, neem ik eigen materiaal 
(trekker en/of ploeg) mee, of huur/
leen ik dat ter plekken. Na een aan-
tal telefoontjes met dealers in Ca-
nada was het besluit genomen dat 
de trekkers in Canada werden ge-
regeld. Maar de wielen en de ban-
den, dat werd een issue. 

Vervolgens  is gefocussed op het 
transport van de ploegen met wie-
len en banden. Ook is contact ge-
zocht met de Belgische deelne-
mers, wellicht was het transport 
samen te organiseren. 

De voorbereidingen van de Bel-
gen was identiek aan de voorbe-
reidingen van de Nederlanders en 

op 1 juni kon de container worden 
geladen. Dat was een hele klus. Ie-

dere deelnemer had een pakketje 
van ploeg met wielen samenge-
steld, zodat het als een soort pallet 
in de container kon worden gela-
den. Op de foto’s is te zien hoe 
Mart Bakker, John Buijs, Tom Smits 
en Wouter Spoelders de container 
met behulp van een heftruck en 
een verreiker laden. 

Volg de gebeurtenissen in Canada 
via worldplowing2013.com. 
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Agenda 2013 

Europese wentel ploegwedstrij-
den 2013 in Duitsland  

De 30e Europese ploegwedstrijden 
2013 worden gehouden in Duits-
land bij  Osnabrück op 15 en 16 
september. 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren 2013 in Engeland 

De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op 7 en 8 september in Mansfield, 
Nottinghamshire, Engeland. 

Wereldploegwedstrijden 2013 in 
Canada 

De 60e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op 19 en 20 juli 
in Olds, Alberta, Canada. 

Nationale Ploegwedstrijden 2013 

De 61e Nationale Ploegwedstrijden 
worden gehouden op 30 en 31 au-
tustus in Mussel.  

Adresgegevens secretariaat en do-
nateursadministratie 

St. Ploegvereniging Nederland 
Nieuwkuijksestraat 41 
5253 AD  Nieuwkuijk 
e-mail: info@ploegvereniging.nl 
Donaties zijn welkom vanaf € 30.  

Jaarvergadering vrijdag 31 januari 
2014 bij Lemken. 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand 
met bijdragen van Hendrik Bege-
man, Harry Hoving, Pierre Hen-
drix, Remmelt Panman en Hans 
Spieker. 


