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 Jaarvergadering op 12 februari
 Nieuws van Kongskilde, Lemken
en Kverneland
 Jan Eerkens verteld

Tijd om terug te
kijken…..met een
blik op de toekomst

ne- als oldtimer en paardenploegcombinaties, alsmede
trekkerbehendigheidswedstrijden te
2015 was een jaar vol van
organiseren en te houden.
gebeurtenissen, soms geRuim 1,5 jaar voorbereipland en volgens verwachding ging daaraan vooraf.
ting uitgekomen en soms
Meer dan 10 werkgroepen
met verrassende wendingen
werden gevormd om de veen dingen die helaas niet
le taken goed uit te kunnen
zijn gelukt. Aangrijpende
voeren: o.a. het regelen en
gebeurtenissen die de weorganiseren van 150 ha
reld even stil laat staan om vervol- ploegbaar land, financiën, sponsogens toch de dagelijkse zaken maar ren, vergunningen, catering,
weer op te pakken. That’s life. We
transport, opslag, overnachtingen,
moeten ook niet vergeten om o.a.
media-aandacht etc etc.
te genieten van de positieve gevoe- Daarvoor ben ik veel
lens bij het uitoefenen van de
dank verschuldigd aan
ploeghobby: het gevoel dat ik met
mijn medebestuursleden,
enige trots kan zeggen dat wij met de grondeigenaren uit
elkaar in staat zijn geweest om als omgeving Borgercom1e land in Europa tegelijkertijd de
pagnie en de overige veEuropese- en nationale ploegkam- le vrijwilligers, donateurs
pioenschappen voor zowel moder- en sponsoren! Het ver-
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heugde mij om te constateren dat al
deze mensen, niemand uitgezonderd, “het werk zagen”. Er werd pro
-actief opgetreden met eigen inbreng, veel meedenken en vooral
de inzet om als gastheer een visitekaartje te kunnen afgeven. Nou, dat
is gelukt! Met zo’n grote club betrokken vrijwilligers is het fijn werken. Ik heb daarvoor diverse complimenten en waardering uit binnenen buitenland ontvangen. Die breng
ik hierbij over.
En het voornemen? Het opnieuw
organiseren van een groots en fantastisch ploegevenement met daarin gelijktijdig de Europese ploegwedstrijden voor oldtimercombinaties, de Europese wentelploegwedstrijden en onze eigen nationale
ploegkampioenschappen en trekkerbehendigheidswedstrijden voorlopig de eerste paar jaar nog maar
even uitstellen. We zijn met frisse
moed reeds begonnen met de voorbereiding van de nationale ploegkampioenschappen 2016.

de ver keerde. In 1997 werd de fabriek overgenomen door Överum
en verdween Kongskilde als ploeg
uit beeld. Op de Agritechnica was
ze weer terug in de vertrouwde
kleuren. Ze worden nu gemaakt in
de Överum ploegenfabriek en ze
krijgen ook een rister dat geschikt is
voor de Nederlandse markt. Ze
worden leverbaar met 3 tot 14
scharen.
Daarnaast weet René de Zeeuw te
melden dat de fabriek ook de frontploeg weer oppakt met 2 of 3 scharen. Als reden noemt hij dat de hydrauliek van de fronthef inmiddels is
verbeterd.
Ze hebben een nieuw rister die geschikt is voor brede trekkerbanden
tot 70 cm. En voor wie ook in het
donker wil gaan ploegen kunnen de
ploegen worden uitgerust met een
ledlamp boven elke schaar.

Kongskilde ploeg
weer terug

Op de Agritechnica hadden we een
hernieuwde kennismaking met de
Kongskilde ploegen. In het verleden
was Kongskilde ook in ons land vertegenwoordigd en hadden ze ondermeer een rister die de ploegsnewww.ploegvereniging.nl

Op de framebalk is de led verlichting zichtbaar
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Jan Eerkens: Het
begint met ploegen

Jan Eerkens, uit het Groningse
Westerlee, kiest heel bewust voor
zijn materialen. Hoewel hij als boerenzoon graag boer had willen worden, bood het ouderlijk bedrijf te
weinig perspectief en kwam hij in
de financiële wereld terecht en
werd daarna zelfstandig ondernemer. Nu in het zicht van de pensionering, heeft hij zijn bedrijf overgedragen aan de volgende generatie.
Dit betekent voor Jan dat hij
nu ,meer vrije tijd aan zijn hobby
kan besteden; het boer zijn met materialen waar een verhaal achter zit.
Want het gaat bij hem niet alleen
om de machine zelf, het verhaal er
achter vindt hij heel interessant.
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Het merk Bolinder Munktell heeft
hem altijd geboeid. Toen Jan naast
zijn baan toch graag een beetje
hobbymatig wilde boeren kwam de

BM-er in beeld. Maar met enkel een
trekker ben je geen boer, daar hoort
een machine bij. En de eerste machine die een boer nodig heeft is
een ploeg, het werd een ploeg. Nu
is er in ploegen een ruime keus.
Een van de bekende noordelijke
ploegen was Maring, een ploegenfabrikant in Delfzijl. Het was niet alleen het exclusieve en het onbekende wat hem in dit merk aantrok,
maar ook dat het de eerste Nederlandse fabrikant van trekkerploegen
was. En dan de uitdaging meer van
het merk te weten te komen. Dus
blijft het niet bij een ploeg, maar

wordt er ook naarstig gezocht naar
naslagwerk, zoals folders en instructieboekjes.

Het bijzondere aan deze ploeg vindt
hij dat Maring dezelfde ploeg maakte voor verschillende grondsoorten,
van zand tot klei. Met slechts twee
bouten kun je het rister verwisselen,
en kun je dezelfde risters van een
hefploeg onder een sleep- of wiel-

www.ploegvereniging.nl

ploeg zetten en andersom. Sterker
nog, onder het frame van de Maring
ploeg kun je ook een cultivator
monteren. “Dat is allemaal Maring
eigen”, zegt Jan Eerkens enthousiast. Dat de fabrikant doordachte
risters maakte mag blijken dat ze
ook werden geleverd aan andere
fabrikanten. Zo zijn er tal van Massey Ferguson ploegen die af fabriek
een Maring rister mee kregen. Maring specialiseerde zich in ploegen,
maar maakte daarnaast ook cultivatoren. Bekend waren ook de 7schaar stoppelploegen.
De eerste ploegen dateren van
vlak na de tweede wereldoorlog,
en ze werden
volgens Jan Eerkens gemaakt tot
ergens halverwege de jaren 60.
Eén van de bijzondere dingen vindt
hij het embleem van de fabriek, een
rister met daar doorheen de naam
Maring geschreven. Het enige wat
nu van Maring nog rest is het pand
in Delfzijl. En de liefde de Maring
ploegen kan niet beter uitgelegd
worden dan door Jan Eerkens.
Maar zijn blik is breed, naast een
collectie BM-(Volvo) trekkers heeft
hij ook een GD trekker en een collectie klassieke werktuigen. Naast
het wedstrijdploegen doet hij ook
aan wedstrijd maaien met een vin4
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Lemken ontwikkelt
door

gerbalk waarmee hij al
een keer Nederlands
kampioen is
geworden.

Op de Agritechnica had Lemken op
veel gebieden weer noviteiten te
melden. Op de halfgedragen ploegen van de Diamant serie heeft
Lemken nu het OptiLine istelsysteem. Voor de aanbouwploegen
heeft men het OptiQuick instelsysteem, maar voor de halfgedragen
ploegen moest de zijwaartse druk
op de koop toe worden genomen,
zo luidt de uitleg. Het trekpunt van
de trekker en de halfgedragen
ploeg zijn vaste gegevens. Met behulp van een drukgestuurde hydraulische cilinder wordt nu extra
druk op de trekker over gedragen,
waardoor de zijwaartse druk wordt
gecompenseerd. Met dit nieuwe

Deze actie-foto is van een gloeikop Bolinder met
een Munktell ploeg.
Zoals ik al aangaf zijn van deze ploeg slechts 50
gebouwd en waarschijnlijk de enige in Nederland.
(bouwjaar 1930)
Met deze ploeg heb ik in Borgercompagnie
deelgenomen maar met een andere Bolinder
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OptiLine instelsysteem wordt de
trekker/ploeg treklijn in de richting
van de achteras verplaatst en de
zijwaartse druk gereduceerd. Volgens de testen kan dit leiden tot 10
procent brandstofbesparing. Omdat
de bestuurder nu de druk op de
zoolijzers en de zijwaartse trek van
de trekker kan optimaliseren hoeft
men nauwelijks of niet meer tegen
te sturen.
Bij de gedragen ploegen is de bekende Juwel 8 nu ook als M versie
leverbaar. De Juwel 8 wordt uitgebreid met twee series en is naast
de elektrohydraulische over rug/
over buik instelling nu ook leverbaar
met mechanische over rug en over
buik instelling met behulp van een
spindel en aanslag aan de zijkant.
Als basisuitvoering worden ze wel
geleverd met de DuraMaxx risters
welke een 150 procent langere levensduur hebben dan standaard

risters. Kenmerkend hieraan is dat
ze niet aan het ploeglichaam worden geschroefd, maar met behulp
van haken aan de ploeg worden bevestigd. De werkbreedte kan in vier
stappen mechanisch of traploos hydraulisch worden ingesteld. De
ploegen zijn leverbaar met drie tot
zeven scharen.

Europese Ploegwedstrijden 2015

Van 16 tot en met 20 september
vond het Nationaal en het 32e Europees ploegkampioenschap plaats
in Veendam. Voor Nederland deden
Stefan Schreur en Ton Meuwissen
een gooi naar de titel en Arnold Tijhuis doet hiervan verslag.
Er deden 22 deelnemers uit 11 landen mee aan het Europees kampioenschap.
Voorafgaand kon er geoefend worden op stoppel en op grasland (dit
was onder de tarwe gezaaid).
Ton was zelfs al op zondag begonnen om alles perfect te kunnen oefenen, op maandag begon de ‘prepractice’, vanaf dat moment hebben
we tot aan het NK geoefend.
Er was meer dan voldoende oefenland beschikbaar waar dan ook bijna iedereen gebruik van heeft gemaakt.
Omdat Ton en Stefan zowel aan
Stefan en Arnold

www.ploegvereniging.nl
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het NK als het EK meededen misten ze beide de oefendag op
“grasland”.
Het oefenen ging goed je kon zien
dat Ton al heel wat veldjes geploegd had alvorens hij naar Veendam was afgereisd, maar ook bij
Stefan ging het goed al was het
voor niemand, echt gemakkelijk
door de erg bonte grond. Beide heren hebben een nagenoeg perfect
laatste oefenveldje geploegd voordat ze aan het NK begonnen.
Stefan en Ton hebben er voor gekozen om mee te doen aan het NK
en niet de oefen dagen van het EK
te gebruiken om zo optimaal in het
wedstrijdritme te komen.
Het pakte goed uit op de eerste
dag, het ploegen op de stoppel
werd voor Stefan beloond met een
eerste plaats en Ton een ietwat tegenvallende 8e plek.
De tweede dag werd er op grasland
geploegd en nu kon je zien dat een
klein nadeel, (het niet oefenen op
gras ) toch niet zonder gevolg bleef.
Stefan had moeite om z’n draai te
vinden hij kreeg het uiteindelijk toch
op de rit en Ton toch de meest ervaren van deze twee heren herpakt
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zich goed en schuift een aantal
plaatsen op.
Ton word de tweede dag 6e en Stefan 4e. Stefan komt in totaal 1 punt
tekort om zich voor de tweede keer
Europees kampioen te mogen noemen en Ton komt op een knappe
8e plaats in het eindklassement.
Al met al kunnen we terug kijken op
een zeer geslaagd evenement waar
ik met erg veel plezier op terug kijk.

Kverneland bereidt
zich voor op 2500
serie

Op de Agritechnica kondigde Kverneland zijn volgende generatie
ploegen aan, de 2500 serie. Dit is
een nieuwe serie waar momenteel
nog mee getest wordt. Als voorzet
werd de i-Plough variant getoond;

dit is een ploeg die volledig via
isobus bediend kan worden, dat wil
zeggen elektronisch via de terminal
vanuit de trekkercabine. Ze komen
er in varianten van 4-, 5- en 6schaar en tot vermogens van 280
pk. Volledig nieuw is de kop van de
ploeg, hiermee kan de ploeg voor
transport als een aanhanger achter
de trekker getrokken worden en
scharniert hij op het trekpunt. Een
andere noviteit was het rupsbandje
dat in de plaats komt van een framegemonteerd steunwiel, deze
past door zijn geringe hoogte geheel onder het frame maar geeft
door zijn grote contactoppervlakte
minder druk per vierkante centimeter en spoort dus minder in.

1983 en 1984 de 2e plaats behaald
bij de wereldkampioenschappen.
Bjarne vond het een uitdaging en
een eer om gastheer te kunnen en
mogen zijn op zijn bedrijf voor het
houden van een wereldkampioenschap. Hij was 5 jaar geleden al begonnen met de voorbereidingen.
Het noord-Deense kustgebied kenmerkt zich door een heggenlandschap, dienende om de eroderende
werking tegen te gaan. Aangezien
de heggen (houtwallen) niet op
ploegveldgeschikte afmeting lagen
moesten er vele meters heggen
worden gerooid; de laatste heggen
in 2014.
De wedstrijdvelden op graanstoppel
lagen er bij aankomst al perfect bij.
Het grasland echter had er nog een
snee gras op staan van 1 kontje
hoog. Door zorgvuldige timing
(goede weersomstandigheden) kon
In het weekend van 26/26 septem- de grasmat net op tijd worden geber arriveerden onze afgevaardigkortwiekt, zodat er een mooi wedden Ad Buijs en Jack van den
strijdveld ontstond. De deelnemers
Broek met hun coach Piet Meuwis- en gasten verbleven in huisjes op
sen in VigsØ, Noord Denemarken.
het vakantiepark. Ad en Jack hadHet kampioenschap werd gehouden met hun partners uitzicht op
den op het landbouwbedrijf van
zee en Piet op 2 Spanjaarden met
Jonna & Bjarne Nielsen op de Vest- tropische temperaturen. Gelukkig
bo Farm. Bjarne heeft zowel in
kon er elke dag ontbeten en gedineerd worden in een grote tent, zodat de temperatuur ter plaatse met
rasse schreden (teveel) terugliep.

Wereld ploegkampioenschap 2015

Op zondag was er een excursie
naar het Noordzee Aquarium
www.ploegvereniging.nl
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(Hirtshals) en Skagen: het meest
noordelijke deel van Denemarken,
alwaar het Kattegat en de Noordzee elkaar ontmoeten. ’s Avonds
hebben we een perfecte BBQ gehad op de boerderij van Bjarne en
Jonna. Met live-muziek van de
“Ballerumse dorsmachine”. Een
perfecte ambiance in de werkplaats, waar je de indruk kreeg dat
het de naam werkplaats geen eer
aan deed. Het was een tentoonstellingsplaatje waardig……..en zonde
om daar een paar dagen later de
deelnemers te laten lassen en slijpen.
Op de 2e excursiedag kon gefocust
worden op energie: bezoek aan een
testpark voor windturbines, een biovergistingsinstallatie, vuilverbrandingsinstallatie en proefopstellingen
voor thermische aardwarmte en
zonnecollectoren in Thisted. De
duurzame energievoorzieningsaan-
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pak heeft ertoe geleid dat afval uit
Engeland goedkoper kan worden
geïmporteerd, dan ter plaatse te
verwerken.
Vanaf dinsdag tm vrijdag kon er officieel worden geoefend. Twee dagen op stoppel en twee dagen op
grasland. Zo op het oog was het

een mooie graszode, doch was er
verschil in de ondergrond maar
vooral in “de graspollen met daarnaast even niets”. Dat was voor Ad
en Jack een uitdaging. Alle r(eg)

isters moesten worden opengetrokken en trucjes uit de kast. Met de
strenge, doch rechtvaardige coach
Piet leidden de knetterende donderslagen tijdens het mooie weer tot
de beste voorbereiding voor het
echte werk. Nog even met 4 bussen naar de kerk om de ploeg te

(zeer de moeite waard als u daar in
de buurt bent).

Weet u wat het verschil is tussen
wedstrijddag 1 en 2? Ik zal het u
vertellen. Het startsein voor de 2e
wedstrijddag kon pas met 1,5 uur
vertraging worden gegeven. Wat
was er aan de hand? Een mooiere
ochtendgloren kon je in de vroege
zondagochtend niet voorstellen: optrekkende nevel, zonnetje erdoor,
mooi landschap, wat wil een mens
nog meer? Geen plotseling opduikende mist! Tijdens de parade naar
de velden werd het zicht steeds
minder. Aangekomen bij de merkzegenen en daarna in de grote, in- voor bleek het zelfs zo erg dat de
middels met voldoende heaters ver- jalons niet konden worden uitgezet!
warmde tent genieten van het buf- Wachten kan dan lang duren……..
fetdiner.
spanningsbogen van de deelnemers (en de organisatie) stonden
Zaterdag 7.00 uur: de grote dag:
bol……….uiteindelijk kon ieder los.
Nog even de messen slijpen ter geruststelling van de zenuwen. Ik
Hoe hebben onze jongens het er
schat in dat er in die week er totaal vanaf gebracht? Aan de Nederlandminimaal 1 rister aan gewicht is
se supporters heeft het niet geleverslepen.
gen; fijn dat jullie hier waren. De 1e
De openingsceremonie was indruk- dag op stoppel met veld nr 1 viel
wekkend. In de tuin van Bjarne en
Jonna is een grote zwerfkei geplaatst met daarin het logo van de
WPO gegraveerd en waarin tevens
de “landenstenen” zijn ingemetseld.
Een blijvende herinnering op een
prominente plaats aan de Hjardemalvej 114, DK-7700 Thisted.
www.ploegvereniging.nl
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erg tegen voor Ad Buijs als rondgaande ploeger. Een holle ligging
van het veldje in combinatie met de
zwaardere grond langs de wendakker en een door de mens gemaakte
kromming in de beginvoor dwong
hem om de 2e dag op grasland
aanzienlijk beter te ploegen. Dat
heeft uiteindelijk geresulteerd in
een verdienstelijke 14e plaats op
de wereldranglijst.
Jack van den Broek, met zijn
wentelploegcombinatie, deed het
“the other way round” en eindigde
op de 20e plaats op wereldniveau!
Proficiat ploegers en coach! Jullie
hebben het toch maar weer even
gedaan. Als nieuw bestuurslid van
de World Ploughing Organization
vond ik het fijn om deze 10 dagen
samen met jullie op te trekken. Ach,
een ploegvirus is zo slecht nog niet.

.
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Agenda 2016

Jaarvergadering vrijdag 12 februari bij KUHN
Woudhuizermark 79
7325 AC Apeldoorn
9.30 u Aanvang
10:30 u Jaarvergadering
15:30 u Einde
63e Wereldploegwedstrijden in
Engeland op 10 en 11 september
in Crockey Hill, near York, North
Yorkshire www.worldploughing.org
Nederlandse deelnemers zijn Ad
Buijs en Ton Meuwissen, coach is
Piet Meuwissen.
1e Wereldploegwedstrijden Vintage in Engeland op 10 en 11
september in Crockey Hill, near
York, North Yorkshire. Nederlandse
deelnemers zijn Leen Ras wielploeg en Jan de Pinth hefploeg.
Head steward Theo Visser

19e Europese ploegwedstrijden
met oude tractoren in Wales op
24 september te Rowston farm,
Stackpole,Pembroke, SA71 5BZ
Wales.
Nederlandse deelnemers zijn
Menno de Graaf wielploeg
Jan Jonkers oldimer hefploeg
Maarten de Jong classis—
youngtimer hefploeg
Marius Jenniskens en Jan Ligtvoet
heen en weergaand.
Coach / jury is Peter Beex
Head steward is Jan de Pinth.

Deze nieuwsbrief kwam tot

stand met bijdragen van Hendrik
33e Europese wentel ploegwed- Begeman, Arnold Tijhuis, Remstrijden in Schotland op 19 en 20 melt Panman en Hans Spieker.
oktober te .Saltcoats, Gullane, East
Lothian. Nederlandse deelnemers
Adresgegevens secretariaat en
zijn Mark Veldink en Gerjan Roedonateursadministratie:
tert, Head steward/ coach is Arnold
Tijhuis en Ad Buijs gaat mee als juSt. Ploegvereniging Nederland
rylid.
Nieuwkuijksestraat 41
europeanploughingfederation.eu
5253 AD Nieuwkuijk
info@ploegvereniging.nl
64e Nationale Ploegwedstrijden
op een nog nader te bepalen plaats
Donaties zijn welkom vanaf
en datum..
€ 30.
www.ploegvereniging.nl

www.ploegvereniging.nl
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