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D f  e eerste hel t achter de rug...  
De eerste helft zojuist achter de 
rug. Nee, het gaat hier niet over 
voetbal, doch over het kalenderjaar 
2014. Een jaar van intensief verga-
deren en zaken regelen met het be-
stuur als voorbereiding op het natio-
naal kampioenschap in Cortenoe-
ver bij Brummen dit jaar, alsmede 
de door ons te organiseren Europe-
se wedstrijden voor 2015. 
Het terreinbezoek in Cortenoever 

heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Keus uit mooie percelen in meerde-
re vormen en maten en variërend 
van heel licht tot zwaar. Met een 
mix van maïs, aardappels en win-
tertarwe is er weer voldoende uitda-
ging om wederom een optimale 

veldindeling te komen. Wellicht ter 
geruststelling van enige paarden-
ploegers kan ik alvast verklappen 
dat zij op zandgrond hun kunsten 
mogen vertonen...zolang de voor-
raad strekt. Voor de bezoekers kun-
nen we dit jaar een primeur laten 
zien: het "boomstamslepen met 
paarden".  
Onze bijdrage ter voorbereiding van 
de Beurs AgroTechniekHolland is in 
volle gang. De nationale trekkerbe-
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hendigheidswedstrijd, welke tijdens 
de beurs wordt gehouden, belooft 
weer speciaal te worden. Wij zoe-
ken nog enige oldtimercombinaties 
ter opluistering van de beurs. Welke 
bijzondere combinaties van jullie 
mogen we hier straks aanschou-
wen? 
Na het WK-voetbal begint pas het 
ploegseizoen; van regionaal tot we-
reldkampioenschap; een drukke, 
maar mooie spannende tijd staat 
voor vele liefhebbers voor de deur. 
Bij onze sport ontbreken stadions, 
evenals meestal groen gras. De 
overeenkomst is echter dat ook bij 
het ploegen de uitkomst niet voor-
spelbaar is en een ieder zijn eigen 
doel heeft.  
Ik hoop dat iedere ploeger zijn doel 
haalt en hoop dat ieder op zijn ei-
gen-wijze veel plezier en vreugde 
aan "het ploegen" beleeft. L'avenir, 
c'est deja. 
 

Bert Bresser, man van het veld 
Sinds afgelopen winter maakt Bert 
Bresser deel uit van het bestuur 
van de ploegvereniging Nederland. 
Met zijn gezin woont hij in Diepen-
veen, daar heeft hij een akkerbouw-
bedrijf met daarnaast een boerderij-
camping, genaamd ‘De Klever-
kamp’. 
Als hij nog tijd overheeft is hij op-
roepkracht bij een loonbedrijf. Al 

sinds hij trekker mag rijden, dus 
vanaf zijn 16e, doet hij mee aan 
ploegwedstrijden. “Het is me met de 
paplepel ingegoten. Het proberen 
om een stukje 
land weer 
mooi ge-
ploegd te krij-
gen blijft 
steeds weer 
een uitda-
ging”, zegt hij. 
Hij is begon-
nen op regio-
nale en ver-
volgens naar de provinciale en de 
landelijke wedstrijden. En over uit-
daging gesproken, het is hem net 
niet gelukt om tot de top drie door 
te dringen, meerdere malen bleef 
hij op de vierde plaats steken, er ligt 
dus nog uitdaging. Wat dat betreft 
heeft zijn zoon Philo Verplanken 
hem voorbij geploegd. Die deed in 
2010 mee in de categorie AOC 
ploegers en wist een tweede plaats 
te behalen. Philo is de oudste van 
hun drie kinderen. Vanwege zijn 
studie is het er in de daarop volgen-
de jaren niet meer van gekomen. 
Wat Bert aanspreekt is het bezig 
zijn op het land maar ook de gezel-
ligheid van de ploegers onderling. 
Hij woont in een gebied met een 
hechte ploegvereniging. De ploeg-
wedstrijden zijn er erg in trek en ze 

Bert Bresser 
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kunnen vaak wel zo’n 60 deelne-
mers noteren, inclusief de oldti-
mers. “Dit is ook wel een beetje de 
grens”, zegt Bert,”je moet er ook ie-
dere keer weer een behoorlijke op-
pervlakte grond voor organiseren”. 
Zijn taken in het PVN bestuur zijn 
nog niet vast omschreven, maar hij 
hoopt op veldwerk, dat is wat hem 
aanspreekt, het bezig zijn op het 
land, of het nu ploegen is of veldjes 
uitzetten. We wensen hem een ge-
zellige en plezierige tijd in het be-
stuur van de Ploegvereniging Ne-
derland.  
 

Gerard Korten versterkt bestuur 
met paardenkennis 
Gerard Korten uit het Gelderse Sil-
volde maakt sinds januari deel uit 
van het bestuur van de Ploegvere-
niging Nederland. Het kwam eigen-
lijk bij toeval tot stand, na een ge-
sprek met zijn achterbuurman Ar-
nold Tijhuis bleken ze dezelfde hob-
by te hebben, wedstrijdploegen. Al-
leen doet Arnold het op de moderne 
manier en ploegt Gerard Korten 
vooral met paarden. Sinds 2009 
neemt hij deel aan ploegwedstrij-
den. Van beroep werkt hij op een 

agrarisch bedrijf annex handelson-
derneming. Maar in zijn vrije tijd 
leeft hij zich uit met zijn paarden en 
zijn ploegen. Hij heeft daarvoor vier 
Shetland pony’s, te weten Joep, 
Fred, en Storm. De vierde is eentje 
met stamboekpapieren en draagt 
de naam Max Voldemar van Vries. 
Voor zover hij weet ploegt hij met 
de kleinste aanspanning die in Eu-
ropa is te vinden. Maar dat maakt 
het plezier er niet minder om. Vol 
enthousiasme vertelt hij over het 
ploegen. Daarvan heeft hij drie 
stuks, een wentelploeg en een 
kiepploeg en sinds kort ook een 
Imants onderwentelaar. En dit is de 
uitdaging waar we hem in de toe-
komst mee kunnen zien ploegen, 
hoewel het nog wel enige oefening 
vraagt. Tijdens een wedstrijd zag hij 

Gerard Korten in actie tijdens het NK 2013 
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zo’n ploeg in het werk en was onder 
de indruk van de mooie schone vo-
ren. Onwillekeurig maakte hij een 
opmerking dat hij zelf ook wel zo’n 
ploeg wilde. Laat dat nou net ie-
mand ter ore komen die zo’n ploeg 
over had, en dus was de deal snel 
bezegeld. Inmiddels heeft hij de 
ploeg links en rechts wat opge-
knapt, maar ook ontdekt dat het 
ploegen in de praktijk moeilijker is 
dan verwacht. Hij zegt:”Ik was ge-
wend aan een ploeg met twee wie-
len, maar deze heeft er maar één. 
Ik moet nu alle zeilen bijzetten om 
de ploeg recht overeind te houden 
en dan ook de paarden nog recht te 
laten lopen”.                           
Maar hij blijft optimistisch en ziet de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. 
In het bestuur ziet hij een dankbare 
taak om het paardenploegen te co-
ördineren en tegelijkertijd het on-
derdeel ook te promoten. We wen-
sen dat hij vele jaren met plezier in 
de Ploegvereniging Nederland mag 
functioneren. 
 

Bosjes in de paardenploeg 
Op het melkveebedrijf van de fami-
lie Martens in Calmar, in de Cana-
dese provincie Alberta, staat een 
oude paardenploeg in de bosjes, of 
eigenlijk staan de bosjes in de 
ploeg. “Dat was voor ons een sig-
naal dat het land hier goed moest 
zijn, want er werd lang geleden al 

geploegd”, zegt Gezinus Martens. 
Het merk van de ploeg was ner-
gens te vinden, wel stond er hier en 
daar een soort onderdeel nummer 
zoals LG (of LC) 356 en LG 201. 
Het is een paardenploeg met twee 
wielen waarvan de zitting helaas 
ontbreekt. Opvallend is dat alle 
hendels en hefboompjes nog werk-
ten, het zat niet vastgeroest, on-
danks het langdurig verblijf in  de 
buitenlucht.  
 
Kverneland: ‘Ploegen weer ac-
tueel’  
De ontwikkelingen bij ploegen gaan 
ook bij Kverneland door. ‘Ondanks 
de trend naar niet kerende grond-
bewerking lijkt het of de belang-
stelling voor ploegen weer aan-
trekt’, zegt vicepresident verkoop 
en marketing Arild Gjerde, deze zo-
mer op een persbijeenkomst in het 
Duitse Soest. ‘Rond 2000 was er 
een trend naar niet kerende grond-
bewerking. Naar mijn gevoel was 
het een reden om de kosten te 
drukken. Het bespaarde tijd en 
werkgangen in het veld. Toen de 
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prijzen voor landbouwproducten 
gingen stijgen zag je de ploeg weer 
terug komen, men wilde geen op-
brengsten verliezen en zeker zijn 
van een maximale opbrengst. Ook 
had het, vooral in landen als Enge-
land, te maken met de weersinvloe-
den en dat geploegd land een beter 
waterbergend vermogen heeft. De 

ploeg is een goed werktuig voor ge-
bieden met veel slecht weer. En 
tenslotte is het een instrument om 
de onkruiddruk in de hand te hou-
den, voor daar waar men last heeft 
van kweek dat vanuit de perceels-
randen het land op kruipt’, aldus 
Gjerde.  
Nieuw op de ploegen is de ‘Knock-
on’, een verwisselbare schaarpunt 
die een paar centimeter door de 
ploegzool gaat. Deze punt is een 
beitel die ook bij cultivatoren van 
Kverneland wordt gebruikt.  
 

Jaarvergadering bij Lemken  
Op 31 januari vond de jaarvergade-
ring plaats bij machinefabrikant 
Lemken, in het Duitse Alpen, niet 
ver over de grens bij Zevenaar. Na 
1994 was dit de tweede keer dat 
Lemken als gastheer voor de ploeg-
vereniging fungeerde. Dat het om 
een interessant bedrijf ging bleek 
wel uit de grote opkomst, ondanks 
dat de vergadering deze keer op 
een vrijdag plaats vond in plaats 
van de gebruikelijke zaterdag. Daar 
was voor gekozen om dat de fa-
briek dan in bedrijf is. 
De vergadering werd welkom gehe-
ten door niemand minder dan Viktor 
Lemken, de zesde generatie Lem-
ken en die nu samen met zijn doch-
ter Nicola aan het hoofd van de on-
derneming staat. Lemken heeft de 
laatste decennia een grote groei 

Remmelt Panman, Anthony van der Ley en 
Viktor Lemken 
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meegemaakt en heeft zich inmid-
dels ontwikkeld tot een familiebe-
drijf met meer dan 1100 werkne-
mers en een omzet van ruim 360 
miljoen euro, ofwel, meer dan 
16.000 machines per jaar.  
Naast de aanvankelijke grondbe-
werkingsmachines kwam er ook 
zaai- en spuittechniek in het pro-
gramma.  
Dat neemt niet weg dat nog ruim 30 
procent van de omzet uit ploegen 
wordt gegenereerd. Ploegen dit 
percentage loopt geleidelijk terug, 
maar dat komt meer door de ver-
breding van het programma dan dat 
er minder belangstelling is voor de 
ploegen. Ze worden er in alle soor-
ten en maten gemaakt, van twee tot 
twaalf scharen. Ongeveer een 
kwart van de ploegen verlaten bij 
Lemken als halfgedragen de fa-
briek. Lemken heeft tal van speci-
fieke technieken ontwikkeld. Be-
kend is Lemkens Optiquick. Dat is 
een uniek systeem, waarbij de 
ploegbreedte van de eerste schaar 
en de treklijn centraal kunnen wor-
den afgesteld. Ook heeft men een 

eigen systeem ontwikkeld voor het 
onland ploegen, waarbij de ploeg 
per GPS wordt aangestuurd en 
meer recent het een systeem waar-
bij via een hydraulische cilinder het 

gewicht (tot 2 ton) van een halfge-
dragen ploeg kan worden over-
bracht op de achteras van de trek-
ker. Hierbij wordt een druk in de ci-
linder opgebouwd tot 140 bar. 
Verder is specifiek Lemken het nog 
vrij nieuwe DuraMaxx waarbij ha-
ken aan de risters zijn gelijmd 
waarmee de risters snel aan en af 
genomen kunnen worden. Omdat 
er nu geen boorgaten in zitten heeft 
het rister geen zwakke plekken en 
kan het van 40 procent harder staal 
worden gemaakt met als winstpunt 
een 75 procent langere levensduur.  
 
Ploegbesturing TurnControl 
Pro voor de Juwel van LEM-
KEN  
Met TurnControl Pro biedt LEMKEN 
nu voor het eerst een ISOBUS-
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ploegbesturing voor de aanbouw-
wentelploeg Juwel.            
LEMKEN heeft al zeer lang erva-
ring met elektronische ploegbe-
sturingen, maar heeft de ISOBUS-
norm tot nu toe, anders dan bij 
zaaitechniek en gewasbescher-
ming, bij ploegen nog niet doorge-
voerd. De ploegbesturing TurnCon-
trol van de aanbouwwentelploeg 
Juwel met elektrohydraulische 
ploegkop en hydraulische overrug-
overbuikverstelling heeft optimale 
mogelijkheden voor een ISOBUS-
bediening. Met TurnControl Pro 
kunnen deze functies nu gemakke-
lijk, hetzij via de CCI 200-terminal 
of het ISOBUS-systeem van de 
trekker gestuurd worden. De ge-

bruikersinterface op het beeld-
scherm is intuïtief en overzichtelijk, 
zodat alle ploeginstellingen gemak-
kelijk uitgevoerd kunnen worden. 
Het bedieningscomfort tijdens de 
werkzaamheden kan door het ge-
bruik van aanvullende bedienings-
elementen overeenkomstig de 
ISOBUS-norm IL4,  zoals joysticks 
of de multifunctionele hendel van 
de trekker, nog verder uitgebreid 
worden.  
Met TurnControl Pro bij Juwel 8 
worden de ploegwenteling en ook 
de instelling van de overrug-
overbuik-positie, de werkbreedte en 
werkdiepte standaard via het hy-
draulische steunwiel geregeld.  Ook 
de GPS-gestuurde instelling van de 
werkbreedte is al voorbereid. Ande-
re functies, zoals de instelling van 
de eersteschaarbreedte, de bedie-
ning van een pakker of de instelling 
van de overbelastingsbeveiliging 
Hydromatic zijn optioneel verkrijg-
baar. In de boordcomputer van de 
TurnControl Pro kunnen vier ver-
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schillende scenario's gecombi-
neerd, opgeslagen en opgeroepen 
worden, bv. voor ploegen op een 
helling of het uitploegen van een 
akker. Voor een ondiepe eindvoor 
zou dan bv. een scenario met iets 
kortere topstang en ondieper steun-
wiel opgeroepen moeten worden. In 
de toekomst kunnen de ISOBUS-
eigenschappen van de trekker dus 
ook voor aanbouwploegen gebruikt 
worden.  
 
Nog meer nieuws van Lemken 
Een andere populaire machine was 
de Smaragd, een schijvencultivator 
waarvan er tot twee jaar geleden 
meer dan 40.000 van zijn gemaakt. 
Het ging zover dat de naam Sma-
ragd al algemeen werd gebruikt 
voor dit soort machines, ook van 
collegamerken. Inmiddels is de 
Smaragd vervangen door de Kris-
tall, daarnaast is de Rubin schijven-
eg snel terrein aan het winnen en 
wordt op dit moment tot in Canada 
verkocht.  
De capaciteit van de fabriek wordt 
beperkt door ovens voor het model-
leren en haren van slijtdelen, zoals 
de risters.  
Tijdens het bezoek was juist de ba-
sis gelegd voor een uitbreiding van 
de fabriek. Het betreft een nieuwe 
hal voor de aanvoer van het staal 
en een uitbreiding van de ovenca-
paciteit. 

 
Rabe voorziening voor brede 
banden 
Op de Agritechnica presenteerde 
Rabe de Traction Step. Het is een 
halve schaar achter aan een ploeg 
die het bovenste deel van de vol-
gende ploegsnede van de vaste 
grond in de voor ploegt. Daardoor 
krijg je een minder diepe en een 
bredere voor waar je met brede 
banden (tot 90 cm) door kunt rijden. 
Men ziet het als een alternatief voor 
bovenover ploegen en dat je zo 
meer trekkracht hebt dan boven-
over ploegen. Het voorkomt ook dat 
de ploegzool onder in de voor ver-
der wordt vast gereden. Met de eer-
ste schaar van de volgende werk-
gang wordt de voor verder volge-
ploegd en krijg je een vlak ploeg-
beeld. 
 
Amazone bouwt verder op er-
fenis van Rud.Sack  
Dat Amazone de ploeg opneemt in 
het programma was ‘het’ nieuws op 
de persconferentie die men in sep-
tember in Leipzig had georgani-
seerd. De ploeg komt nieuw in het 
programma van Amazone, maar 
voor de fabriek, die Amazone in 
1998 heeft overgenomen geens-
zins. Hier ligt zelfs een rijke ge-
schiedenis op het gebied van ploe-
gen. De fabriek is in 1863 opgericht 
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door Rudoph Sack als tweede zoon 
van een boerengezin.  
Toen Rudolph vier jaar oud was 
overleed zijn vader en 13 jaar later 
ook zijn stiefvader. Op dat moment 
nam hij het ouderlijk bedrijf over en 
ontdekte dat het boerenwerk in ver-
gelijking met andere bedrijfstakken 
nog weinig gemechaniseerd was. 
Zo viel er aan het ploegen nog veel 
te verbeteren. Ze waren gemaakt 
van hout met als gevolg dat ze 
zwaar trokken, het was in die tijd 
ook nog enkel paardentractie. In de 
smederij lukte het Rudolph in 1850 
om een ijzeren wielploeg te bou-
wen, deze bleek niet alleen de helft 
lichter te trekken, maar hij keerde 
en verkruimelde de grond ook be-
ter. Het werkte dus goed en vanaf 
dat moment ging hij ze ook op be-
stelling voor derden bouwen. Het 
succes was van dien aard dat hij in 
1857 opdracht kreeg van de Oekra-
ïnsche Graaf Bobrinsky om 120 
ploegen te bouwen. Op dit aantal 
was Rudolph niet ingesteld en hij 
liet ze bouwen bij de Engelse firma 
Garrets & Sons. Hier volgde hij 
nauwkeurig hoe de massaproductie 
in zijn werk ging en in 1863 stopte 
hij met boeren en richtte hij zijn ei-

gen fabriek op als firma Rud.Sack. 
Hij richtte zich vooral op de bouw 
van ploegen en zaaimachines. 
Hiermee groeide Rud.Sack uit tot 
een der grootste fabrikanten van 
landbouwmachines in Europa, 
vooral de wielploegen waren een 
doorslaand succes. In 1883 telde 
Rud.sack 680 medewerkers en 
werd de 100.000-ste ploeg ge-
bouwd. Rond de eeuwwisseling lag 
het aantal al boven de 700.000 
Rud.Sack ploegen. Het jaar 1900 
was tevens het jaar dat Rudolph 
Sack overleed en daarna werd de 
fabriek voortgezet door zijn zoon 
Paul. Het succes van Rud.Sack 
was ook andere fabrikanten niet 
ontgaan en meer fabrikanten pikten 
de productie van ploegen en land-
bouwmachines op. Echter de markt 
werd gedomineerd door Rud.Sack. 
In 1904 leverde Rud.Sack de mil-
joenste ploeg af. 
In 1923 overleed Paul Sack en 
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werd het bedrijf voortgezet door 
diens twee zonen Otto en Hans. 
Met de twee wereldoorlogen kwam 
het echter tot stagnatie en kwam de 
productie stil te liggen. Na de twee-
de wereldoorlog werd de fabriek 
door de Russen onteigend en ont-
manteld. Maar in 1947 konden met 
wat overgebleven draaibanken, 
boormachines en wat ander ge-
reedschap nog 6000 ploegen en 
landbouwmachines worden ge-
bouwd. Maar deze pret was ook 
snel over toen in 1948 alles wat 
nog resteerde moest worden over-
gedragen aan het volkseigendom 
van de Duitse Democratische Re-
publiek. Zelfs de naam Rud.Sack 
verdween uit beeld en de fabriek 
heette voortaan Leipziger Boden-

BearbeitungsGerätefabrik, kortweg 
BBG. Er werden B 501 ploegen ge-
bouwd die geschikt waren voor gro-
te Russische trekkers. 
Dit ging door tot het vallen van het 
ijzeren gordijn in 1989, toen kwam 
de fabriek onder beheer van de 
Treuhand en wisselde fabriek 
steeds van eigenaar, totdat het in 
1998 werd overgenomen door 
Amazone. 
Amazone zag hier mogelijkheden 
voor de bouw van niet aangedreven 
grondbewerkingsmachines. Maar 
de BBG ploegen waren voor Ama-
zone niet interessant, ze waren uit 
de tijd en niet geschikt om er een 
concurrerende positie mee op de 
markt te verwerven.  
Dat neemt niet weg dat men wel 
het gevoel had dat een ploeg in het 
programma zou passen. Amazone 
heeft een uitgebreid programma 
met machines voor de grondbewer-
king en een ploeg zou wel passen, 
sterker nog het zou zelfs wenselijk 
zijn om dealers en eindgebruikers 
een compleet pakket aan te kunnen 
bieden. Ruim vier jaar geleden 
heeft Amazone een viertal con-
structeurs in dienst genomen met 
gezamenlijk meer dan 70 jaar erva-
ring in het ontwikkelen van ploegen. 
Men is begonnen met een markton-
derzoek en als gevolg daarvan pre-
senteerde men afgelopen zomer 
het eerste prototype, de Cayron 
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200 V. Het is een 5-schaar wentel-
ploeg die is uit te breiden naar 6-
schaar. Hij heeft een traploos varia-
bele ploegbreedte van 30 tot 55 cm 
per schaar en hij is ruim gebouwd. 
Men gaat nu een beperkte voorse-
rie bouwen en daarna op basis van 
de opgedane ervaringen het ploe-

genprogramma verder uitbouwen 
met meer verschillende ploegen en 
ristertypen. Ook is er al een serie 
gepland met ploegbreedte verstel-
ling in stappen. Het steunwiel fun-
geert tevens als transportwiel door 
het een kwartslag te draaien. Aan 
de kop zit een draagas die enigs-
zins verend is om schokken op te 
vangen zodat ze niet één op één 
worden overgebracht op de trekker. 
De ploeglichamen zijn op een spe-
ciale manier aan het hoofdframe 
bevestigd zodat de krachten niet 

door de bevestigingsbouten worden 
opgevangen. 
Naast de fabriek in Leipzig had 
men al een fundering gelegd voor 
een nieuwe hal waar de ploegen 
gebouwd zullen worden, hier hoopt 
men in  2015 de serieproductie op 
te starten en daarmee tevens de 
geschiedenis van Rud.Sack voort 
te zetten. 
Zelf bestaat het familiebedrijf Ama-
zone 130 jaar en staat nu onder lei-
ding van de achterneven Christian 
en Justus Dreyer, zij vertegenwoor-
digen de vierde generatie Dreyer.  
 
DANKJEWEL Dick Voskamp 
Op de jaarvergadering is kort ge-
meld dat Dick Voskamp het bestuur 
heeft verlaten. Dick houdt niet van 
veel publieke aandacht, dus daar-
om hierbij 
op de laat-
ste bladzij-
de een 
groot dank-
jewel aan 
Dick. 
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Agenda 2014 
 
Europese wentel ploegwedstrij-
den in België op 23 -24 augustus 
De 31e Europese ploegwedstrijden  
worden gehouden in België bij  
Geel op 23 en 24 augustus.  
europeanploughingfederation.eu / 
belgischploegcomite.be 
 
Wereldploegwedstrijden in 
Frankrijk op 5-6 september 
De 61e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op 5 en 6 sep-
tember in St.Jean-d’Illac (nabij Bor-
deaux), Frankrijk.  
worldploughing.org 
lesterresdejim.com 
 
Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren in Ierland op 23-
25 september 
De Europese wedstrijden ploegen 
met oude tractoren wordt gehouden 
op 23-25 september 2014 in Rathe-
niska, Stradbally, County Laois, ier-
land.  
npa.ie 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand 
met bijdragen van Hendrik Bege-
man en Hans Spieker. 

 
 
Nationale Ploegwedstrijden 10-11 
oktober 
De 62e Nationale Ploegwedstrijden 
worden gehouden op 10—11 okto-
ber te Cortenoever, Piepenbeltweg 
te Brummen. Tevens worden dan 
wedstrijden gehouden in ploegen 
met paarden en het open Neder-
lands kampioenschap boomstam-
slepen met paarden. 
 
Nationale en Europese ploeg-
wedstrijden 2015 in Nederland 
16—21 september 
Van 16 tot en met 21 september 
2015 vinden de Nationale en de 
Europese ploegwedstrijden 
(oldtimer en wentel) plaats in Veen-
dam. 
 

Adresgegevens secretariaat en 
donateursadministratie: 
 
St. Ploegvereniging Nederland 
Nieuwkuijksestraat 41 
5253 AD  Nieuwkuijk 
info@ploegvereniging.nl 
 
Donaties zijn welkom vanaf       
€ 30.  


