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Terugkijken op geslaagd NK 
ploegen in Slootdorp 
Als Ploegvereniging kijken we terug 
op een geslaagd 56e NK in 
Slootdorp op 10 en 11 oktober. 
“Zonder geluk vaart niemand wel” is 
zeker van toepassing op dit 
evenement, gezien de hoeveelheid 
regen die kort er voor in de 
omgeving is gevallen. De 
Oostwaardhoeve is er met de 
hoeveelheid water heel netjes af 
gekomen. Normaal gesproken 
worden in het weekend 
voorafgaande aan de wedstrijden 
de veldjes uitgezet en vooral op die 
zondag kwam de regen in grote 
hoeveelheden naar beneden. Het 
was zelfs zo nat dat het weer de 
organisatoren zelfs in de nachten 
daarop nog achtervolgde. Maar 
uiteindelijk heeft dit probleem zich 
zelf opgelost door een week met 
redelijk drogend weer. Wel moest 
er iets aan het schema worden 
geschoven, maar het effect daarvan 
was eveneens weer positief, 
namelijk dat alle activiteiten op de 
zaterdag rondom de tent plaats 

konden vinden. En dit kwam zeker 
de sfeer ten goede, het waren 
gezellige en sfeervolle wedstrijden. 

Ploegtechnisch kenmerkten de 
wedstrijden zich door de afwisseling 
van lichte en zware grond, wat voor 
de ploegers de nodige verrassingen 
opleverde. Dit was ook min of meer 
een algehele handicap waarmee 
nagenoeg alle ploegers in meer of 
mindere mate mee te maken 
hadden. 

Als hoofd van de jury vond Kees de 
Rijke dat de top van het 
deelnemersveld goed en stabiel 
ploegwerk leverde.”Je kunt zien dat 
deze ploegers ook aan minder 
belangrijke punten aandacht 
besteden”, zegt hij. Een 
terugkerend beeld is dat er op de 
zaterdag beter ploegwerk werd 
geleverd dan op de vrijdag. De 
wentelploegen leverden op een 
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koolzaadstoppel in het algemeen 
goed ploegwerk. Bij de rondgaande 
ploegen op een grasstoppel kregen 
niet alle deelnemers het gras er 
goed onder. 

Een positief signaal was dat er 
maar liefst 10 nieuwe ploegers 
meededen, waarvan Arjo ’t 
Mannetje uit Hellevoetsluis als 
beste debutant eindigde. Ook 
positief is dat bij de categorie 
oldtimers de kwaliteit van het 
ploegwerk nog steeds een 
opgaande lijn vertoont. Hetzelfde 
geldt voor de paardenploegen. 

 Deze keer werden de 
kampioenschappen opgeluisterd 
door MechaTrac uit Zutphen met 
een uitgebreid programma  Massey 
Ferguson trekkers en Vogel & Noot 
grondbewerkingsmachines. In 
vergelijking met andere jaren was 
het aantal bezoekers aanzienlijk 
hoger. 

In memoriam Bert van Rijn 
Op maandag 29 december j.l. 
bereikte ons het droeve bericht dat 
Bert van Rijn uit Reusel op 60 jarige 

leeftijd is overleden. We kennen 
Bert als een sportief deelnemer, bij 
wie het ploegen een deel van zijn 
leven was. Dit kwam ook duidelijk 
tot uiting op zijn crematie. Hij was 
niet bij uitstek een prater, maar wel 
een doener en altijd met zijn ploeg 
bezig om deze tot nog betere 
resultaten aan te sporen. Bert had 
een lange carrière als 
wedstrijdploeger achter de rug en 
heeft ons land meerdere malen 
vertegenwoordigd op internationale 
kampioenschappen. 

Namens de ploegvereniging 
wensen we de familie veel sterkte 
met het verlies van Bert. 

Jan de Pinth eerste op EK 
oldtimers 
Tijdens de Europese 
ploegwedstrijden voor oldtimers in 
Wales heeft Jan de Pinth uit 
Nieuwkuijk de eerste plaats weten 
te behalen. Hij ploegde in de 
categorie heen en weergaande 
ploegen. Als regel geldt dat de 
trekker en ploeg van voor 1960 
moeten zijn om deel te mogen 
nemen. Jan ploegde met een Deutz 
D25 en een Rumptstad ploeg van 
1958. Als nationaal kampioen werd 
hij door de Ploegvereniging 
Nederland geselecteerd  om ons 
land te vertegenwoordigen. Er 
deden 10 landen mee, na Jan 
eindige een Noord Ier als tweede 
en een Belg als derde. 

Actualiteiten Ploegvereniging 
Wat op de wedstrijden een Bert van Rijn 
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terugkerend verschijnsel is, is dat er 
buiten de afgesproken tijden en 
veldjes geoefend wordt. Het buiten 
de veldjes ploegen is niet volgens 
de afspraken met de 
grondeigenaren, waardoor er door 
de organisatie na de wedstrijden 
veel onnodige energie moet worden 
gestoken in het herstelacties. Dit 
kan eenvoudig voorkomen worden 
door ons aan de afgesproken 
spelregels te houden. Hier zal in de 
toekomst nauwkeuriger op gelet 
gaan worden. Hetzelfde geldt voor 
het oefenen buiten de afgesproken 
tijdslimieten. Ook dit levert 
regelmatig moeilijkheden op, omdat 
dan de rugnummers niet tijdig 
uitgedeeld kunnen worden en 
omdat het secretariaat niet af kan 
sluiten na de wedstrijden. 

Het bestuur beraadt zich op 
eventuele sancties. 

Jaarvergadering bij Schaap 
Holland in Biddinghuizen 
Op zaterdag 31 januari wordt de 
jaarvergadering 
gehouden bij Schaap 
Holland te 
Biddinghuizen. U bent 
uitgenodigd vanaf 10 
uur. Om 11 uur begint 
de jaarvergadering en 
na de middag is er 
een rondleiding over 

het bedrijf van Schaap Holland. Het 
adres is Oogstweg 7, 8256 SB   
Biddinghuizen. 

Uitslagen Wereld 
Ploegwedstrijden 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 
augustus werden de 55e Wereld 
Ploegwedstrijden gehouden in 
Grafenegg in Oostenrijk. Ook in 
Oostenrijk was de oogst vertraagd 
door het afwisselende weer. Krap 
een week van te voren kon pas het 
laatste stro van het land gehaald 
worden. Het was voor de ploegers 
geen gemakkelijke opgave zich 
steeds aan de wisselende 
omstandigheden aan te passen. 
Soms harde grond, dan weer wat 
zachter en tijdens de 
wedstrijddagen ook regen. 
Niettemin was het een fantastische 
wedstrijd met veel bezoekers. Naar 
schatting een 25.000! De 
Oostenrijkse plattelandsjongeren 
organiseerden een en ander en dat 
betekend dat zij ook achter de tap 

stonden en in de 
verschillende tenten 
het eten verzorgden. 
De tenten waren al 
vanaf ‘s morgens 10 
uur vol bezet met o.a. 
modeshows en 
radioprogramma’s en 
‘s avonds natuurlijk 
veel muziek. Eén van 

Ad Buijs, Willemien Spieker                                                               Bert van Rijn, John Buijs 
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 de tenten traditionele muziek, de 
andere meer moderne muziek. 

Rondgaand    
Naam Provincie Punten Plaats 

Jac Linssen Limburg 392.0 1 

Dorinus Schoonen Noord Brabant 386.5 2 

Ad Buijs Noord Brabant 382.0 3 

John Buijs Noord Brabant 374.0 4 

Har Meuwissen Limburg 364.0 5 

Clemens Wouters Noord Brabant 363.5 6 

Wim van de Pas Noord Brabant 340.5 7 

Bart Vonk Flevoland 292.0 8 

Dirk Schrooder Kuiper Flevoland 283.0 9 

A Wieringa Groningen 225.5 10 

  
Naam Provincie Punten Plaats 

Paul Jacobs Limburg 642 1 

 Ronny de Backer Noord Brabant 664 2 

Auko Venema Groningen 715 3 

Arjan Schaaf Groningen 847 4 

John Scheres Limburg 884 5 

Jille Veening Groningen 907 6 

Abco Maljaars Zeeland 924 7 

Sybren Anema Friesland 928 8 

 Mark van der Veen Flevoland 933 9 

Gyzo Jans Noord Brabant 979 10 

 Marcel van Neste Limburg 994 11 

Leon Kessels Limburg 1031 12 

Harm Schaaf Groningen 1045 13 

Frans Meerse Flevoland 1071 14 

Arjan Arjan van de Noord Brabant 1123 15 

Gaston Lemlijn Limburg 1146 16 

Gert Vogelzang Groningen 1168 17 

Jurjen Wijngaarden Friesland 1181 18 

Cornelis Anema Friesland 1434 19 

Trekkerbehendigheid  

Wentel    
Naam Provincie Punten Plaats 

Ton Meuwissen   Limburg 446.0 1 

Wim van de Broek Noord Brabant 428.0 2 

Bert van Rijn  Noord Brabant 418.0 3 

Mart Bakker   Groningen 402.0 4 

Jack van de Broek Noord Brabant 399.0 5 

Stefan Schreur   Overijssel 375.5 6 

Mark Grootentraast   Overijssel 366.5 7 

Bert Bresser   Overijssel 346.0 8 

Willem van Arkel  Flevoland 344.5 9 

Rienko Werkman   Groningen 344.5 9 

Jan van Roy  Noord Brabant 334.0 11 

Jaap de Vlieger  Zeeland 334.0 11 

Dick Schenk   Zuid Holland 331.0 13 

Dirk Jan Lagerweij  Gelderland 322.5 14 

Laurens Persoon   Groningen 316.0 15 

Mark Veldink   Overijssel 312.0 16 

Hans Nieuwenhuis   Overijssel 305.5 17 

Gertjan Roetert   Overijssel 304.0 18 

Freek Zwart   Friesland 303.5 19 

Arjo 't Mannetje  Zuid Holland 294.5 20 

Bart van de Lely Zuid Holland 293.0 21 

Erik 't Mannetje  Zuid Holland 291.5 22 

Rob ter Haar  Flevoland 271.5 23 

Leo Sturm   Noord Brabant 264.5 24 

Jeroen Niehof   Noord Holland 253.5 25 

Diederik van Arkel  Noord Holland 234.0 26 

Wander Prins   Groningen 232.5 27 
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 Winnaar bij rondgaand werd 
Samuel Gill uit Noord Ierland. John 

Jac Linssen 

Paarden wentel    
Naam Plaats Punten Plaats 

Kees Koenen Sprundel 155,0 1 

Rien Lazeroms  153,0 2 

Co Brooymans Tholen 153,0 2 

Bart vd. Wekken Kerkwerve 147,0 4 

Marcel de Rooy Sprundel 144,0 5 

Arian de Hoon Sprundel 136,0 6 

A. Ploeg Heijningen 132,0 7 

Adam de Reijer Reijer 123,0 8 

Hendrik de Kuiper Uffelte 123,0 8 

Arian v.d. Wekken Kerkwerve 120,0 10 

Arie van Kekem Lexmond 117,0 11 

Johan v.d. Hoek Kerkwerve 115,0 12 

W.M.M.Baremans   115,0 12 

Angela Hoogkamp Beijerland 113,0 14 

K. Petter Echtgen 79,0 15 

Pascal de Graaf Graaf 67,0 16 

Eite Oosterveld Eenrum 60,0 17 

Evert Leeflang Hall 55,0 18 

Arie de Rooy Kaatsheuvel 25,0 19 

Paarden rondgaand    
Naam Plaats Punten Plaats 

Derk Fokkens Pieterburen 107,0 1 

Henk Tichelaar Zuidwolde 55,0 2 

Heen en weergaand Oude Tractoren   
Naam Woonplaats Punten Plaats 
Bertus Huijbrechts  Lage Zwaluwe 77 1 
Piet Kuipers  Den Hout 76 2 
Robert Smout  Rijsbergen 74 3 
Johannes Visser  Tzummarrum 69 4 
Maurice van de Aa Boekel 67 5 
Cor Scholten  Breezand 66 6 
Kees Romme  Alphen 64 7 
Ad Hagenaars  Oud 63 8 
Jelle Pauzenga  Zuidermeer 62 9 
Ronny Hoogerheide  Nisse 61 10 
N.S. Schouten  Wieringerwerf 59 11 
Nol Rijkers  Bladel 59 11 
Kees Bastiaansen  Rijsbergen 57 13 
J.H. Klein  Velderman 56 14 
Wim Vosters  Reusel 55 15 
Jan Hollebrandse  Teteringen 55 15 
Arjan Jacobs  Liempde 54 17 
Andre de  Ridder 51 18 
Ben Buijs  Etten 49 19 
I.L. Irving  Harlingen 48 20 
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Buijs haalde 
een 

Rondgaand Wiel    
Naam Woonplaats Punten Plaats 
Peter Beeks  Veldhoven 73 1 
Hans Kuipers  Reusel 70 2 
Harrie Kusters  IJsselstein 69 3 
Henri Schut  Varsselder 65 4 
Adri van Strien Wolphaartsdijk 64 5 
J Bakker  Schagen 64 5 
Menno de  Graaf 62 7 
Roelof Menninga  Eext 62 7 
Gerit van Vliet Achterberg 62 7 
Henk Tuitelaars  Baarle 61 10 
Bas Martens  Lewedorp 61 10 
Jan Korsmit  Mariahout 61 10 
Karel Tuitelaars  Baarle 59 13 
Jan van der Zanden America 59 13 
Jan Eerkens  Westerlee 59 13 
Jeroen v/d Sluis Nederhorst den 

58 16 
Jan de Vries St Jacobiparochie 58 16 
Jan Rijnen  Wintelre 51 18 
Joan Havermans  Baarle 49 19 

Rondgaand Hef    
Naam Woonplaats Punten Plaats 
Frans Das  Veldhoven 79 1 
Co Looijenstein  Anna 74 2 
Jan Timmer  Putten 73 3 
Tom Smaling  Steensel 70 4 
Dirk Beverlo  Deil 69 5 
H Schuringa  Wildervank 68 6 
W van Dijke Wolphaartsdijk 67 7 
Aljan Nicolai  Eext 67 7 
Arie Degenkamp  Breukelen 66 9 
K Fernhout  Bovensmilde 65 10 
J Joldersma  Smilde 65 11 
Dienand Nicolai  Assen 64 12 
Rene Schut  Varsselder 61 13 
Reint Lingbeek  Nieuwe 58 14 
Vok Waiboer  Anna 57 15 
Jan de  Jonge Veendam 56 16 
Henk Eggink  Emmeloord 54 17 
Jan Overeem  Opijnen 52 18 
Piet Verbruggen  Volkel 47 19 
Ad de Jong Volkel 45 20 

Ton  
Meuwissen 
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verdienstelijke 14e plek. Bij wentel 
werd Andrew Mitchell Sr uit 
Schotland winnaar. Bert van Rijn 
behaalde een prima 15e plaats.  

Uitslagen  
Nationale Ploegwedstrijden 
Uitslagen  
Nationale Ploegwedstrijden 
 
 
 
 
 

Överum, een Zweedse ploeg 
onder Deense paraplu 
De geschiedenis van Överum gaat 
terug tot 1655 naar de Överums 
molen in het zuiden van Zweden. 
De oprichter van de fabriek was 
Henrik Trij en hij vervaardigde 
kanonnen voor Noormannen en 
Vikingen. Naarmate de vrede zich 
uitbreidde nam de afzet van 
kanonnen af en ging Trij zich 
toeleggen op gietijzeren producten 
voor in de huishouding, zoals 
kachels en potten en pannen. Pas 
in de loop van de 19e eeuw 
kwamen ook de 

landbouwwerktuigen in beeld, 
uiteraard eerst machines voor de 
paardentractie. Een bekende ploeg 
in die tijd was de Grote Beer nr.9, 
waarvan er meer dan 100.000 stuks 

zijn geproduceerd. De Grote Beer 
bleef lang in productie en in 1928 
kwam er een getrokken 
trekkeruitvoering van en in 1944 
een driepunts ploeg. Het was ook 
de ploeg met ’s werelds eerste 
automatische steen beveiliging. 

 In 1959 kwam de Grote Beer als 
wentelploeg. 

Tot 1974 heeft Överum als 
zelfstandig bedrijf bestaan, in dat 
jaar is het overgenomen door 
Electrolux. Dit heeft tot 1999 
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geduurd, toen is het door Electrolux 
verkocht aan het Deense 
Kongskilde. 

Överum was al vroeg 
vooruitstrevend in de ontwikkeling 
van ploegen. Al rond 1980 hadden 
ze een hydraulische 
breedteverstelling, maar de markt 
bleek er nog niet klaar voor en het 
project  werd weer in de la gelegd. 
Met de overname door Kongskilde 
moest het systeem echter weer 
worden opgepakt, ondanks dat de 
mensen van Överum er eigenlijk 
niet in geloofden. Maar Kongskilde 
verkocht in die tijd al 40% van hun 
eigen ploegen met hydraulische 
breedteverstelling, de markt was er 
inmiddels rijp voor geworden. 

Maar Kongskilde wilde uit oogpunt 
van efficiëntie naar één ploegenlijn 
en zo werd het beste van beide 
merken in één ploeg verenigd. 

Kongskilde had zelf op dat moment 
een rister dat erg populair was bij 
de gebruikers, het Kongskilde 
T85/38 rister, dat sterk 
verkruimelde en de ploegsnede 
dichter weglegde omdat het rister 
het verder door draaide. Dit zelfde 
rister is nu nog steeds als T85/38 
leverbaar op de Överum ploegen. 

Överum is rond 1984/85 door 
importeur Vormec naar Nederland 
gehaald en in 2000 is de verkoop 
overgenomen door haar eigen 
importbedrijf  Kongskilde Benelux 
BV. 

Op de Agrovak hadden we een 
gesprek met Cor Peek, hij is de 
regiomanager van Kongskilde en in 
die functie ook het aanspreekpunt 
voor Överum. Hij vertelt dat de 
Överum ploegen in Zweden worden 
ontwikkeld en gemaakt en dat de 
Zweedse ploegomstandigheden 
minder luxe zijn dan dat we hier 
gewend zijn. Minder luxe in de zin 
dat de bodem er vol zit met stenen 
en boomstronken. Bijna alle 
ploegen daar zijn standaard 
uitgerust met nonstop 
steenbeveiliging, en op die ploegen 
worden nieuwe ontwikkelingen het 
eerst getest. Pas als het daar goed 
werkt zien we nieuwe systemen ook 
op de breekbout beveiligde 

Cor Peek 
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ploegen. Nonstop wil in dit geval 
zeggen dat als een ploeglichaam 
een obstakel raakt, klapt hij 
omhoog en keert direct na het 
passeren van dit obstakel weer 
terug in zijn originele positie, zonder 
dat de chauffeur moet  stoppen om 
de breekbout te vervangen. 

Peek is er al aan gewend dat als hij 
ploegen bestelt hij in Zweden de 
opmerking naar zijn hoofd krijgt 
hoeveel kerstbomen dat hij wil 
bestellen. Want  van alle landen is 
er geen land dat zoveel toeters en 
bellen op zijn ploeg heeft hangen 
als Nederland. Voorscharen, 
schijven, ondergrondwoelers, 
allemaal accessoires die 
kenmerkend zijn voor de 
Nederlandse markt. 

De Zweden gaan er gewoon vanuit 
dat je als boer onder de bouwvoor 

niets te zoeken hebt, het enige wat 
je er aantreft zijn problemen, zoals 
stenen en boomstronken. De 
bouwvoor zelf is in de loop der 
jaren wel opgeschoond, maar 
onderin zit nog veel 
ongerechtigheid. Bovendien vindt 
men woelers aan de ploeg 
overbodig, want de ploeg is zo 
ontwikkeld dat hij de bodem van de 
voor niet dichtsmeert maar zelfs 
iets opbreekt. Ook hebben de 
schaarpunten veel ondergrip zodat 

die al van nature al wat opbreken, 
dat is ook te zien onder in de voor. 
En dan zie je ook gelijk dat de 
ploegsnede zover wordt 
doorgekeerd dat de afdruk van de 
vorige schaarpunt ook nog te zien 
is. Verdere kenmerken zijn de 
combinatie van 
computertechnologie en 
materiaalkennis, 
hittebehandelingen en 
hardingstechnieken die resulteren 
in een ploeg die strak gebouwd en 
slijtvast is. Dit betekent dat de 
passing van de diverse onderdelen 
ten opzichte van elkaar perfect is. 
Ook kan hierdoor vaak gewicht 
worden bespaard zonder aan 
sterkte in te leveren. Gewicht dat bij 
de steeds groter wordende 4-, 5- en 
6-schaar ploegen steeds moeilijker 
te hanteren is. Een goed bewijs van 
perfecte passing is een niet 
verstelbare ondergrip van de 
schaarpunten, terwijl deze wel 
allemaal in één lijn staan. 

Als eindafwerking wordt de ploeg 
gepoedercoat, wat er voor zorgt dat 
bij demontage van delen geen 
onbehandelde plekken zichtbaar 
worden. 

Op de ontwikkelingsafdeling wordt 
gewerkt met driedimensionale CAD/
CAM-systemen. Ieder detail wordt 
hierin ontwikkeld en 
doorgecalculeerd op sterkte. Dit 
maakt het mogelijk om iedere 
functie en beweging te simuleren in 
de computer voordat een prototype 
wordt geconstrueerd. De door de 
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constructeur ingegeven informatie 
en de door de computer 
gecalculeerde gegevens worden 
direct doorgegeven aan de frees – 
en boormachines om 
productiemallen te produceren. 
Ondanks al deze technieken 
worden alle producten vervolgens 
onderworpen aan grondige 
laboratorium- en veldtesten. 

In de loop van 2008 waren de 
orderboeken van Överum overvol, 
er was een groei van 40% ten 
opzichte van 2007. Vooralsnog ziet 
het er naar uit dat deze groei zich 
zal voortzetten in 2009. Daarom is 
in 2008 geïnvesteerd in een nieuwe 
productielijn en zal in 2009 een 
tweede nieuwe productielijn in 
bedrijf worden genomen met nog 
meer automatisering en nog meer 
gebruik van robots. Hierdoor zal de 
kwaliteit van de producten verder 
verbeteren en de productie- en 
levertijden zullen worden verkort. 

Naast het complete programma 3-
punts wentelploegen, produceert 
Överum ook een volledige lijn 
rondgaande ploegen van 3- tot en 
met 8 scharen, in driepunt en 
halfgedragen uitvoeringen. Het 
ploegenprogramma omvat tevens 
halfgedragen wentelploegen van 5 
tot 8 scharen en halfgedragen 
wentel wagenploegen van 6 tot 10 
scharen. 

Ook zit een front- of duwploeg in 
het programma. Men durft te stellen 
dat een getrokken 6-schaar ploeg 

net zo veel trekkracht vraagt als 
een 4-schaar achter in combinatie 
met een 3-schaar frontploeg. 
Verdere voordelen zijn kortere in- 
en uitzetten, een smallere 
wendakkeren een betere 
gewichtsverdeling. Prijstechnisch is 
een volledig gedragen achterploeg 
goedkoper dan een front- en 
achterploeg samen. Maar zodra het 
een halfgedragen achterploeg 
wordt, is de front-achtercombinatie 
goedkoper. 

Het totale aantal ploeglichamen dat 
Överum jaarlijks produceert is 
ongeveer 52.000 stuks. De 
opkomst van niet kerende hoofd 
grondbewerkingen zal de vraag 
naar ploegen wat afremmen, maar 
ook bij Överum is men er van 
overtuigd dat er altijd geploegd zal 
blijven worden.   

Oostwaardhoeve 
In 2008 bestond de 
Oostwaardhoeve in Slootdorp 67 
jaar. Het is een van de oudste 
authentieke boerderijen in de 
Wieringermeer. Het is in 2001 
geprivatiseerd, de vennoten zijn De 
Vries en Van de Wiel Milieutechniek 
te Schagen en Wageningen 
Universiteit en Research Centrum. 

Bij de landbouw wordt de aandacht  
voor de kwantiteit van de producten 
steeds meer vervangen door de 
kwaliteit van producten, 
productverbreding en 
duurzaamheid. 
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De eerste aanzet voor het inspelen 
op deze ontwikkelingen is enkele 
jaren geleden al voorspoedig 
gedaan door de teelt van biomassa 
op biologische reinigbare grond. 

Hiervoor is een combinatie 
opgericht tussen de 
onderzoekspartijen en het private 
bedrijfsleven; Eurojoule, wat 
uiteindelijk heeft geleid tot 
verzelfstandiging. In het begin 
werden er wilgen geteeld op de 
bagger, momenteel zijn de wilgen 
vervangen door koolzaad voor pure 
plantaardige olie. 

Naast deze nieuwe poot aan het 
bedrijf en het telen van 
akkerbouwgewassen wordt in 
verschillende richtingen onderzoek 
verricht, zoals precisielandbouw, 
driftbeperking bij 
gewasbescherming, 
emissiebeperking bij gebruik van 
dierlijke mest en bollenteelt op 
opgebrachte zandgrond, waarbij 
waterkwaliteit en waterkwantiteit de 
belangrijkste onderdelen zijn. 
Daarnaast biedt de 
Oostwaardhoeve aan verschillende 
bedrijven faciliteiten om onderzoek 
uit te voeren, voornamelijk op 
gebied van gewasbescherming en 
bemesting, bijvoorbeeld Innoventis, 
Proeftuin Zwaagdijk, MAK, DLV en 
PPO (strategieproef Phytophthora). 

De Oostwaardhoeve heeft het als 
een eer ervaren dat de Nationale 
Ploegkampioenschappen op hun 
bedrijf werden gehouden. 

“Het vraagt natuurlijk wel wat 
aanpassingen om voldoende ruimte 
op tijd vrij te hebben, maar wanneer 
je flexibel bent en iets leuk vindt lukt 
het altijd. En flexibel  moet je zijn 
als proeflocatie, want bij ons geldt 

Met een achtschaar moeten de kopakkers wel 
wat groter zijn. 
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ook, de klant is koning. En zo 
hebben we ook tegen de 
ploegkampioenschappen 
aangekeken. Met de bereidheid om 
dit evenement hier plaats te laten 
vinden en de gedrevenheid van de 
bestuursleden van de 
ploegvereniging en alle andere 
vrijwilligers gaan we er vanuit dat 
we gezamenlijk dit evenement dit 
jaar succesvol hebben laten 
verlopen”, zegt Cor Sonneveld als 
bedrijfsleider van de 
Oostwaardhoeve.  

Europese Ploegwedstrijden 
Iron and Earth 
Denemarken was dit jaar gastheer 
voor de Europese 
Ploegwedstrijden. Op deze 
wedstrijden wordt alleen met 
wentelploegen geploegd. Vanuit 
Nederland deden Mart Bakker en 
Wim van de Broek mee. Ze haalden 
resp. de 14e en de 16e plaats. 
Overigens werden gelijktijdig de 
Deense nationale ploegwedstrijd 
gehouden. Een mooi fenomeen 
want daar deden dus ook 5, 6 en 8 
schaar wentel ploegen aan mee. 
Winnaar werd David Wright uit 
Noord Ierland. Tweede Fabien 
Landré uit Frankrijk en derde Søren 
Korsgaard uit Denemarken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale Ploegwedstrijden 
Informatie over regionale 
wedstrijden en aanvullende 
informatie over andere wedstrijden 
zijn te raadplegen op of via 
www.ploegvereniging.nl 

Agenda 2009 
Wereldploegwedstrijden op 4 en 5 
september 2009 in Slovenië 

De 56e Wereldploegwedstrijden 
worden gehouden op vrijdag 4 en 
zaterdag 5 augustus 2008 
Moravske Toplice in het noord-
oosten van Slovenië. 
Nederlandse deelnemers zijn:  
Rondgaand: Ad Buijs  
Wentel: Ton Meuwissen. 

Europese wentel ploegwedstrijden 
op 25 en 26 september 2009 in 
Tsjechië 

De 26e Europese ploegwedstrijden 
2009 worden gehouden op vrijdag 
25 en zaterdag 26 september 2009 
in Zábŕeh, Tsjechië.  
Nederlandse deelnemers zijn op dit 
moment nog niet bekend. 

Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren op 5/6 september 
2009 in Denemarken 

De Europese wedstrijden ploegen 


