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Blik op 2017

De jaarwisseling is in het visier als
dit wordt geschreven. Een tijd om
samen met familie door te brengen.
Terugkijken naar al het moois dat
2016 heeft gebracht, maar ook uit
te kijken wat 2017 allemaal gaat
brengen. Namens de
Ploegvereniging wens ik iedereen
een gezond en voorspoedig 2017
toe.
Met trots kijken we
terug op de
nationale
ploegwedstrijden in
Bergeijk. Het was
een mooie
wedstrijd. De
ploegvelden lagen er mooi bij en
het was mooi compact en dichtbij
de tent. Ook onze sponsoren
hadden mooie en interessante
activiteiten opgezet. Verderop in
deze nieuwsbrief komen onze
sponsoren hier ook nog
weer op terug.

ploegwedstrijden van 2017 terecht
te kunnen op de landerijen van de
penitentiaire inrichting Norgerhaven
te Veenhuizen. De voorbereidingen
zijn daarmee mooi op tijd gestart.
De wedstrijden zijn gepland op
vrijdag 15 en zaterdag 16
september 2017.

Jaarvergadering
vrijdag 3 februari

De jaarvergadering 2017 is op
vrijdag 3 februari 2017 bij VSS
Machinebouw, Ovezandseweg 6a,
Oudelande. Het bedrijf is o.a
producent van VSS AMAC en VSS
Cappon machines. De agenda staat
verderop in deze nieuwsbrief.

Peter Beex versterkt

het bestuur. Peter is geboren en
getogen te Veldhoven. Inmiddels 54
jaar en getrouwd met Corrie en
samen hebben ze een 22-jarige
We zijn erin geslaagd om dochter.
Beiden hebben ze een agrarisch
voor de nationale
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achtergrond.
Peter werkt al
38 jaar bij The
Greenery, op dit
moment als
regiocontroleur
voor met name
paddenstoelen,
vollegrond, kasproducten en
hardfruit. Dit houdt in dat hij telers /
leveranciers bezoekt en controles
uitvoert op de door hen
aangeboden of aangekochte
producten richting The Greenery.
Hij heeft bijzondere interesse in
oldtimer tractoren met de daarbij
behorende werktuigen en hij bezit
een aantal oldtimers waaronder een
Lanz Bulldog 55pk gloeikop en
diverse Bolinder Munktell
(350+470) tractoren.
De interesse voor het oldtimer
ploegen heeft Peter sinds de jaren
90. Hij ploegt met een BM 350 met
wielploeg (IH) en doet zowel aan de
regionale ploegwedstrijden als aan
de landelijke ploegwedstrijden mee.
In het begin van 2016 is Peter

www.ploegvereniging.nl

toegetreden als bestuurslid van
Ploegvereniging Nederland. De
interesse voor een bestuurlijke
functie binnen Ploeg Vereniging
Nederland is dat hij er ook jaren
plezier aan heeft beleefd via
deelname aan de landelijke
ploegwedstrijden. En op deze
manier kan er ook een steentje aan
worden bij gedragen. “Uiteindelijk
moeten we het gezamenlijk als een
team doen zodat het voor iedereen
plezierige en sportieve
ploegwedstrijden zijn”, aldus Peter.

Breed pakket
Lemken op ploegkampioenschappen

Tijdens onze Nationale
Ploegkampioenschappen liet
Lemken zien dat ze niet voor niets
ook grondbewerking specialist is.
Bekend is dat men daarnaast ook
een breed programma aan zaai- en
spuitechniek in huis heeft. Wat de
moderne mechanisatie ook aan
grondbewerking biedt, bij Lemken is
men er van overtuigd dat er altijd
geploegd zal blijven worden, de
ploegen zijn nog steeds goed voor
een heel belangrijk deel van
Lemkens omzet en er zal ook
continue aan doorontwikkeld
worden.
Tijdens de kampioenschappen
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toonde men ondermeer de
FlexPack, de geïntegreerde
ploegvorenpakker met flexibele
werkbreedte. “Wanneer een bedrijf
groeit en de velden almaar verder
komen te liggen, zijn vast met de
ploeg verbonden vorenpakkers een
praktische en tijdbesparende
oplossing, aangezien ze niet apart
vervoerd hoeven te worden”, is de
gedachte van Lemken. Met de
FlexPack biedt Lemken zo’n
vorenpakker aan, die zelfs overweg
kan met wisselende werkbreedtes
bij aanbouw- en halfgedragen
ploegen. In tegenstelling tot de
vroegere vorenpakkers, waarvan de
werkbreedte vastligt, past de
nieuwe FlexPack van Lemken zich
automatisch aan de werkbreedte
van de ploeg aan, mits het frame
van de vorenpakker evenwijdig
loopt met de ploeg. Zo kunnen
akkerstroken nooit dubbel
aangedrukt worden ingeval de
ploeg zijn maximale werkbreedte
niet benut. Alleen de nieuwe
FlexPack garandeert dus dat de
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grond gelijkmatig wordt aangedrukt.
Nog een voordeel is dat de
FlexPack reeds bij het ploegen van
de eerste werkgang reeds ingezet
kan worden en dat de vorenpakker
zowel op de kopakker als bij het
afploegen van het perceel gebruikt
kan worden. Paarsgewijs geschikte
pakkerringen met een diameter van
60 cm en een V-profiel zorgen
ervoor dat er geen verstoppingen
zijn. Ze hebben enerzijds een prima
aandrukkende werking en

verhinderen anderzijds dat men te
diep wegzakt op lichtere
grondsoorten. Om de bouwlaag
goed aan te drukken, kan de
drukbelasting van de FlexPack
hydraulisch worden ingesteld. De
FlexPack voor de aanbouwploeg
Juwel 8 en de halfgedragen ploeg
Diamant 12 is vanaf de zomer van
2012 bij Lemken verkrijgbaar.
Met Lemken in of naast de voor
(on-land).
Het is algemeen bekend dat de
grondstructuur onder de
bouwvoor gevoelig kan zijn voor

verdichtingen. Om structuurbederf
van de grond zoveel mogelijk te
voorkomen zijn vele tractoren
uitgerust met steeds grotere en
bredere banden. Een oplossing om
bodemverdichtingen onder
bouwvoor te voorkomen is te gaan
rijden naast de open voor (onland).
Tot voor kort was “on-land” ploegen
voor de berijder niet eenvoudig, dit
omdat het een aanzienlijke
inspanning vereist om continue met
een gelijke afstand naast de open
voor te rijden. Door de
toepassing van GPS besturing op
tractoren is de weg vrijgemaakt om
zonder veel extra inspanning
continue met een gelijke afstand
naast de open voor te gaan rijden.
Door deze nieuwe technieken staat
het “on-land” ploegen opnieuw sterk
in de belangstelling.
De Lemken ploegen Juwel en VariDiamant kunnen af fabriek
optioneel worden voorzien van een
zogenaamde “OF” uitrusting. Met
deze “OF” uitrusting is het mogelijk
om met dezelfde ploeg zowel naast
de voor (on-land) te ploegen maar
ook om met de ploeg in de voor te
ploegen. Met behulp van een
hydraulische cilinder kan de ploeg
eenvoudig worden omgezwenkt en
kan binnen enkele minuten worden
overgestapt van naast de voor naar
in de voor ploegen of omgekeerd.
De nieuwe LEMKEN Juwel serie
www.ploegvereniging.nl

ploegen zijn standaard uitgerust
met een hydraulische overrug/
overbuik instelling, zo kan
eenvoudig vanuit de cabine de
juiste overrug/overbuik positie
worden ingesteld. Voor een langere
levensduur zijn de Juwel serie
ploegen standaard voorzien van
DuraMaxx staal risters. De Juwel
serie ploegen zijn leverbaar van 4 –
tot 7 schaar. De “OF” versie is
leverbaar van 5- tot 7 schaar.

Rubin 12 de compact-schijveneg
met dieptewerking.
Tijdens de Agritechnica in 2011
presenteerde Lemken met de
studie van de Rubin 12 een
compact-schijveneg, die een
bewerkingsdiepte tot op 20 cm
mogelijk maakt. Na twee jaar van
constructief precisiewerk en vele
veldtesten is de Rubin 12 nu klaar
voor serieproductie. Vooral de
positionering van de schijven en de
vorm van de draagarmen werden
geoptimaliseerd. Voor de
aangebouwde modellen komt daar
nog eens het volledig nieuwe
principe van het optionele
halfgedragen frame bij.
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Twee rijen gekartelde holle schijven
met een doorsnede van 736 mm
maken dat de Rubin 12 even diep
als een cultivator werkt, maar
intensiever mengt en verkruimelt.
De symmetrische schikking van de
schijven in elke rij zorgt ervoor dat
zonder zijdelingse trek gewerkt kan
worden, ook bij hoge rijsnelheden.
Doordat de schijven 20° schuin
naar de grond en 16° schuin naar
de rijrichting staan is het mogelijk
optimaal in te dringen en over de
volle breedte vanaf 7 cm
werkdiepte te werken. De balken
zijn speciaal gebogen en in een
vorm gezet en garanderen zo
maximale ruimte tussen de
schijven. Dit voorkomt verstoppingen en zorgt ervoor dat de
middelste schijven gemakkelijk te
verplaatsen zijn. Door de in
vergelijking met cultivatoren hoge
rijsnelheid met minder slippen kan
de Rubin 12 van Lemken bij een
lager brandstofverbruik een hogere
omzet per oppervlakte-eenheid
realiseren.
Een verdeeleg achter de eerste rij
schijven zorgt voor een intensieve
menging en verkruimeling, terwijl
een egaliseereg achter de
tweede rij de grond
optimaal verdeelt en
egaliseert. Beide eggen
beschikken over een
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centrale afstelling van de diepte
met een nieuw zichzelf
vergrendelend apparaat, zodat
vergrendelen niet nodig is.
De Rubin 12 is geschikt voor
stoppelbewerking en grondbewerking, zelfs bij moeilijke
bodemomstandigheden. Ook grote
hoeveelheden organische massa
worden intensief vermengd en
vooral homogeen ingewerkt. De
Rubin 12 is verkrijgbaar als
aangebouwd star werktuig in
werkbreedtes van 3 – 4 meter en
als hydraulisch inklapbaar werktuig
in halfgedragen versies van 4 – 6
meter werkbreedte.

Lemken
Als specialist op het gebied van
professionele akkerbouw behoort
LEMKEN met wereldwijd meer dan
1.100 medewerkers en een omzet
van meer dan 360 miljoen Euro tot
de toonaangevende bedrijven in
Europa. In 1780 als smederij
opgericht, produceert het
familiebedrijf in de Duitse
hoofdvestiging in Alpen, evenals in

de Duitse vestigingen Foehren en
Meppen en in het Indiaase Nagpur,
kwalitatief hoogwaardige en
productieve landbouwmachines
voor grondbewerking, zaaien en
gewas-bescherming. Innovaties
t.b.v. het beste resultaat voor de
klant bepalen ons denken en doen.
Verdere informatie over Lemken
vindt u op onze homepage.
Technische training en demo
Op de vrijdag van de ploegwedstrijden hebben we voor een
groot aantal technische en
commerciële mederwerkers van
Abemec een ingelicht over de
nieuwste (Isobus) techniek en
daarnaast hebben we een
praktische training gegeven over
ploegenafstelling, instelling
zaaimachines en (schijf-)
cultivatoren. Dit is zeer goed
ontvangen. Veel dealers geven aan
dat praktisch trainen zeer belangrijk
is. Mede omdat dit er nog welens bij
inschiet.
De zaterdag hebben we gedemonstreerd in samenwerking met dealer
ABEMEC voor publiek met ons
assortiment. Mede omdat we de
ploegwestrijden plaatsvonden in
een mooi stukje akkerbouwgebied
onder Eindhoven op de grens met
België hebben we uit deze
akkerbouwregio, maar ook uit de
"Peelregio" meerdere loonwerkers
en akkerbouwers mogen
www.ploegvereniging.nl

ontvangen. Met name voor onze
Juwel ploeg met Flexpack en de
nieuwe Rubin 12 was veel
interesse. Daarnaast hebben we
uiteraard belangstelling gehad van
de deelnemende Lemken ploegers,
waaronder meerdere Lemken
"oldtimer" ploegers. Hier hebben we
weer gezien dat Lemken al heel
lang specialist is op het gebied van
grondbewerking. .

Abemec praat bij
over nieuwe techniek

Abemec zag de nationale
ploegkampioenschappen als een
geschikt podium om niet alleen de
ploegers, maar ook de eigen

klanten, verkopers en monteurs bij
te praten over de nieuwste
technieken, begrijpen we van Klaas
Jan Hommes van Abemec. In
combinatie met Lemken machines
werd de nieuwste techniek van
Fendt onder de aandacht gebracht.
Een hoogtepunt was wel de
autonoom rijdende Fendt 516, met
de techniek van Precision Makers
in combinatie met een Lemken
6
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rotorkopeg. Deze trekker is in staat
om eenmaal gereden routes en
verrichte handelingen zoals sturen,
gas geven, heffen en zakken en het
inschakelen van de aftakas op te
slaan en dan zelfstandig, zonder
bestuurder, exact te herhalen.
Hommes:” De Fendt zit vol met
diverse veiligheidssystemen. Om
de veiligheid van mens dier en
machine te waarborgen. Deze
techniek is al toepasbaar in de
fruitteelt, want de paden tussen de
fruitbomen blijven onveranderd op
dezelfde locatie.
De vrijdag werd vooral gebruikt
voor interne trainingen van
verkopers en monteurs en de
zaterdag was er vooral voor de
(potentiële) klanten.
Hommes: ”Voor de klanten geeft
het zelf rijden met een trekker veel
meer gevoel dan dat je de mensen
vanaf papier de verschillende feiten
moet uitleggen. Dit werd door de
mensen ook erg gewaardeerd. Voor
de klanten was het ook niet alleen
het rijden met de trekker, maar
tevens een dagje uit. En voor mij
was de klantenbinding belangrijk, ik
zag en sprak nu veel meer
klanten als dat ik zelf een
dag met de auto ga
rondrijden. En, de
organisatie was prima en

7

de snert smaakte goed, we waren
blij dat we bij de Ploegvereniging
mochten aansluiten”.

Naast de genoemde autonoom
rijdende trekker waren er meer
trekkers en werktuigen. De
ploegers werden daarnaast op
verschillende onderwerpen
bijgepraat, zoals de mogelijkheid
van brandstof besparing in
combinatie met de bandenkeus.

Vredestein, over de
schouder en haaks
op de rijrichting

Joost Mulder van Vredestein kijkt
met voldoening terug op hun
deelname aan de Nationale
ploegkampioenschappen in
Bergeijk. “We hebben een greep uit
ons assortiment laten zien”, zegt

hij. Het betrof deze keer offhighway banden, dus banden voor
gebruik op onverhard terrein,
waaronder ook landbouwbanden
vallen.
Voor de landbouw heeft Vredestein
de TRAXION XXL, de TRAXION +

Ploegvereniging en het
gezamenlijke gebruik van de
jurytent, hier kwamen veel (oud)
collega’s langs waarmee een koop
koffie werd gedronken en veel
bijgepraat. Al met al een geslaagd
event!

Europese kampioenschappen in
Schotland
en voor de werktuigen de
FLOTATION TRAC, PRO en +.
Vredestein attendeert vooral op de
slijtvastheid van hun banden met
een goede prijs/
levensduurverhouding. Bij de
TRAXION XXL en + wezen ze op
de kromme nok, waardoor de
bestuurder meer comfort ervaart en
dat tevens leidt tot een gunstiger
brandstofverbruik en minder
geluid.
In samenwerking met Abemec zijn
alle verkopers en monteurs
geschoold over het goed gebruik
van banden en het letten op
bandenspanning en andere
zaken. Ten opzichte van de
trekkracht werd er geattendeerd op
de nok die loopt tot de schouder
van de band en die haaks op de
rijrichting staat.
Op het persoonlijke vlak was
Mulder enthousiast over de
samenwerking met de
www.ploegvereniging.nl

Van 17 tot 21 oktober werden in
Saltcoats Gullane East Lothian de
33ste Europese ploegwedstrijden
gehouden. De wedstrijddagen
waren op 19 en 20 oktober.
Er waren dit jaar 13 deelnemende
landen vertegenwoordigd. Voor
Nederland deden Mark Veldink uit
Deventer en Gerjan Roetert uit
Wesepe mee. In de aanloop naar
het EK was de stemming meteen al
goed, Mark en Gerjan kenden
elkaar al langer en besloten de reis
naar Schotland samen te plannen.
Meerdere opties werden bekeken
maar er werd besloten om het
grootste deel van de reis per
trekker af te leggen. Het eerste stuk
op de vrachtauto richting de boot,
toen met de boot naar Schotland en

8

info@ploegvereniging.nl

last hadden van stenen, zo ook
Mark. Naar mate hij vorderde kreeg
hij steeds meer last van die stenen
wat uiteindelijk resulteerde in
kromme armen van de
schijfkouters, die tijdens en na de
wedstrijd rechtgemaakt moesten
worden om verder te kunnen
ploegen. Mark ploegde zich
de laatste 170 km met de trekker
ondanks de schade aan zijn ploeg
over de A wegen naar Saltcoats
deze dag naar een 12e plek en
Gullane in East Lothian. Alleen dit
Gerjan werd 20ste. De tweede
al was een belevenis die beide
wedstrijddag was op het zelfde veld
heren niet snel zullen vergeten, met alleen wat hoger op de heuvel, ook
de trekker rijden over wat we in
weer een graanstoppel. Het hoge
Nederland gewoon een snelweg
niveau zette zich voort en er
zouden noemen, schiet mooi op.
werden weer prachtige velden
Dat is daar trouwens gewoon
geploegd.
toegestaan. Eenmaal op de plek
van bestemming werden op
zaterdagmorgen de ploegen
afgeladen (deze hadden ze op een
kar achter de trekker) en werd
begonnen met de pre-practice. Hier
hebben we echt wel wat aan gehad,
we hebben 3 dagen pre-practice
gehad en maar 1 officiële oefendag.
Hierdoor hebben we meer tijd
De winnaars vlnr: 2e Liam O’Driscoll, 1e Jer Coakgehad om de ploegen rustig af te
ley en 3e David Wright
stellen en diverse onderdelen extra
te oefenen. Samen met Ad Buijs
Vanuit Nederland was er toch nog
hebben we de puntjes op de wel
een leuk aantal supporters naar
bekende i gezet en konden zo
Schotland gekomen om Mark en
relaxt aan de wedstrijd beginnen.
Gert Jan aan te moedigen. Al met
Op de eerste wedstrijd dag lag het al hebben Mark en Gerjan
niveau meteen al erg hoog, mooie gestreden voor wat ze waard
grond die zich in de regel goed liet waren, de tweede dag werd Mark
ploegen, al waren er veldjes bij die 8ste en Gerjan 21ste. Mede door
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de ervaring is Mark hoger geëindigd
dan Gerjan, maar ook hij was
tevreden en heeft naar eigen
zeggen veel bijgeleerd.

Amazone neemt
ploegenlijn over van
Vogel & Noot

Na een periode van financiële
problemen is het Oostenrijkse
Vogel & Noot dit jaar failliet gegaan.
Daarna is het bedrijf in onderdelen
verkocht en heeft Amazone kans
gezien de ploegenlijn over te
nemen met alles wat er bij hoort,
zoals alle rechten en ook de fabriek
in het Hongaarse
Mosonmagyaróvár.
Met zijn allen kunnen we terug
In 2013 lanceerde Amazone al z’n
kijken op een zeer goed
eigen ploeg, de Cayron, voor de
georganiseerde Europese
pers in het Duitse Bernburg. Deze
ploegwedstrijd, die ook nog eens
werd gebouwd in de fabriek die in
erg gezellig was! Ook als ik (Arnold) 1863 is opgericht door Rudolf Sack,
hier zelf op terug kijk, nu ik dit
die er ploegen bouwde onder de
schrijf, merk ik dat ploegen
naam RudSack. De fabriek werd al
fantastisch is. Het maakt veel los bij door Amazone gebruikt voor de
de mensen die de zelfde passie
productie van niet aangedreven
hebben! Samen met Mark, Gerjan, machines voor de grondbewerking.
Ad en Clazien Buijs kijk ik terug op Daar kwamen in 2013 dus ook de
een prachtig verlopen EK en zie nu ploegen bij. Amazone heeft de
al weer uit naar de volgende
productie van de Cayron geleidelijk
ontmoeting in Zwitserland met
opgebouwd en de eerste Cayrons
mensen die ploegen tot een passie lopen inmiddels ook in ons land.
maken!

www.ploegvereniging.nl
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Met de overname van de
ploegenlijn van Vogel & Noot heeft
Amazone in één keer een volledig
ploegenprogramma als aanvulling
op de eigen Cayron.
De eerste ploegen van de Vogel &
Noot bloedlijnen zijn inmiddels al in
het bekende groen/oranje
verschenen onder de naam Cayros.
De overname is nog vers, maar het
ligt voor de hand dat op den duur
de beide ploeglijnen zullen worden
geïntegreerd. Zoals het nu lijkt zal
de productie worden
gecentraliseerd in het Hongaarse
Mosonmagyaróvár en dat de
capaciteit in Bernburg wordt
gebruikt voor de daar
geproduceerde machines.
De Cayros serie bestaat uit vijf
verschillende ploegen, van de
lichtste M-serie met drie- en
vierschaar ploegen voor trekkers tot
120 pk tot en met drie modellen van
vier- tot zes scharen voor trekkers
tot 380 pk.
Amazone levert vijf verschillende
ploeglichamen inclusief een
strokenrister. En op bepaalde
ploegen is er een keuze tussen een
mechanische of hydraulische
snijbreedte instelling.
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New Holland neemt
Kongskilde over

New Holland was al enige tijd op
zoek naar uitbreiding van haar
leveringspakket om het full-liner zijn
verder te intensiveren in de richting
van de grondbewerking en de
voederwinning. Met de overname

van Kongskilde Agriculture heeft
New Holland meteen het hele
pakket binnengehaald. Het omvat
de merken Kongskilde, JF en
Överum. De aankoop omvat de
twee Europese fabrieken in Polen
en in Zweden en daarnaast de
intellectuele eigendommen. De
voederwinning is voor New Holland
niet nieuw, al in 1940 kwam ze met
een automatisch zelfknopende
opraappers.
Voorlopig stelt New Holland dat de
Kongskilde ploegen en andere
werktuigen eerst in de bestaande
kleuren en dealernetwerk op de
markt blijven en blijft het dealer- en
importeurnetwerk van Kongskilde
het referentiepunt voor hun klanten.
Op termijn zullen de nieuwe
machines in de New Holland familie
geïntegreerd worden.

Aerts, een ploeg die
er anders uit ziet

eens proberen voordat ze tot koop
overgaan, maar als ze er eenmaal
mee geploegd hebben zijn ze
overtuigd en dan wil men niet weer
De Belgische Aerts ploeg is er
terug naar hun eigen ploeg”.
eentje met een afwijkend ontwerp
Wat de Aerts bijzonder maakt is
ten opzichte van de andere
volgens Bakker dat de ploeg in
ploegmerken. Vertegenwoordiger
evenwicht is, dat is belangrijk en
en wedstrijdploeger Mart Bakker
iets dat geen andere ploeg heeft.
geeft toe dat boeren er eerst mee
willen ploegen voor ze hem kopen. Omdat de ploeglichamen aan de
andere kant van de kokerbalk zitten
Maar dan zijn ze ook over de
is hij in evenwicht en is dat voor de
drempel!
trekker gemakkelijker. Hij noemt als
Bakker is vertegenwoordiger van
Lourens Landbouwmechanisatie in voorbeeld:”Het is net als een zak
zand in een kruiwagen, die leg je in
Oldenzijl, bij Uithuizen. Lourens is
het midden. Bij andere ploegen ligt
Aerts importeur voor Noorddeze als het ware aan één kant in
Nederland. Op het Groningse
Hogeland lopen veel Aerts ploegen, de kruiwagen”. Als ander voorbeeld
begrijpen we van Bakker. Hij heeft
de ervaring dat potentiële klanten
eerst vreemd tegen de ploeg
aankijken. Zo zijn als eerste de
ploeglichamen aan de ‘verkeerde’
kant van de framebalk gemonteerd.
Maar dat is juist helemaal niet
verkeerd, want door deze bouw is
noemt hij de stand van het rister,
de ploeg juist goed in balans en
hangt hij meer beter in lijn achter de deze levert mooi ploegwerk en
breekt de grondbalk op en creëert
trekker. Je kunt de ploeg ook
zonder steunpoten wegzetten, al is zo meer waterbergend
vermogen. Het grote zoolijzer heeft
het bij vier en meer scharen
verstandig om die voor de veiligheid twee voordelen, deze geeft door
zijn grootte een stabiele loop, dit
wel te gebruiken.
Bakker: “Door deze bouwwijze oogt komt vooral tot uiting als je
bijvoorbeeld met combine of
hij anders dan andere ploegen en
vraagt men zich af of dat wel goed kippersporen mee ploegt, waarbij
ploegt. Daarom wil men hem eerst de eerste schaar in het spoor ploegt
en de tweede in onbereden grond.
www.ploegvereniging.nl
12
info@ploegvereniging.nl

Daar maakt deze ploeg, volgens

memory cilinder. Het over rug en
over buik stellen gaat met een bout
en dopsleutel, deze dopsleutel blijft
tijdens het ploegen op de bout
zitten. Deze bout is tevens het
aanslagpunt bij het wentelen. Bij
het ploegen van de eindvoor wordt
dopsleutel van de bout afgenomen
zodat de ploeg iets verder over buik
gaat voor een minder diepe
eindvoor bij het afploegen.
Bakker, toch mooi egaal ploegwerk. Voor op de ploegschaar zitten een
Na de nodige ploeguren kunnen
verwisselbare punt en een vierkant
deze zoolijzers, en ook de
breekplaatje. Deze laatste zorgt dat
voorscharen, omgekeerd worden
de ploegsnede extra
voor een tweede leven en door hun verkruimelt. Bakker is zelf ook
grootte fungeren ze tevens als
wedstrijdploeger en we vragen of hij
tipkouter. Verder noemt hij dat het
ook met een Aerts ploegt. Het
een eenvoudige ploeg is waar
antwoord luidt: “Nee,
weinig aan valt af te stellen. De
praktijkploegen is wat anders dan
grote zoolijzers fungeren tevens als wedstrijdploegen. Bij het wedstrijd
tipkouter, daarom zijn schijfkouters ploegen wil men een mooie strakke
niet nodig. Een steunwiel mist
en gladde ploegsnede zien. De
eveneens, hoewel bij ondiep
Aerts breekt de ploegsnede en
ploegen deze wel zinvol kan zijn
verkruimelt teveel voor
omdat hij anders door te weinig
wedstrijdploegen”.
weerstand onstabiel kan worden.
Als optie kan achter het trekkerwiel
en ook achter elke schaar een
woelpoot gemonteerd worden.
Ongeveer de helft van de
gebruikers heeft er een of meer. De
Aerts ploegen hebben een
variabele werkbreedte van 28 tot 62
cm per schaar en leverbaar van
drie- tot zesschaar.
De ploegbreedte is vanuit de cabine
in te stellen en af te lezen op de
13
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Oldtimer rondgaand hef

Rondgaand
Naam

Pnt

Plaats

Naam

Totaal

Plaats

Har Meuwissen

427.0

1

Frans Das

155

1

John Buijs

404.0

2

Jan Jonkers

154

2

Ad Buijs

397.5

3

Henk Pras

147

3

Jack Linssen

379.5

4

Piet Kuipers

143

4

John Meijers

362.0

5

Jos Witte

142

5

Jannes van de Pas

354.5

6

Johannes Timmer

141

6

Clemens Wouters

352.5

7

Aljan Nicolai

141

7

Wim van de Pas

350.0

8

Tom Smaling

141

8

Bart Vonk

300.0

9

Erik Schuringa

139

9

Bert Beijens (Canada)

353.5

Dinant Nicolai

136

10

Kees de Looff

133

11

Maarten de Jong

131

12

Jantinus Joldersma

128

13

Bertus Huijbrechts

127

14

Noud v Roij

125

15

Dirk Beverlo

122

16

John Degenkamp

118

17

André Veldman

111

18

Kees Donkers

108

19

Arie Degenkamp

99

20

Ad de Jong

94

21

Wentel
Naam

Pnt

Plaats

Ton Meuwissen

439.5

1

Stefan Schreur

419.0

2

Jack van de Broek

415.5

3

Harm van der Velden

385.5

4

Bram van Beers

375.0

5

Gerjan Roetert

371.0

6

Gerard Kienhuis

359.0

7

Bert Bresser

351.5

8

Henry Schroyen

343.5

9

Mark Boksem

237.0

10

Jos van de Sanden

327.5

11

Jarno Schoonen

318.5

12

Geert Tiebot

308.5

13

Jules Hermans

299.5

14

Martijn Smeenk

294.0

15
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Na de wedstrijden worden de velden
geëgaliseerd en in overleg ingezaaid.
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Oldtimer rondgaand wiel

Oldtimer rondgaand hef
Naam

Totaal

Plaats

Naam

Totaal

Plaats

Frans Das

155

1

Henri Schut

156

1

Jan Jonkers

154

2

Jan de Pinth

155

2

Henk Pras

147

3

Harrie Kusters

155

3

Piet Kuipers

143

4

Roel Mennega

154

4

Jos Witte

142

5

Bas Martens

150

5
6

Johannes Timmer

141

6

Adrie v Strien

146

Aljan Nicolai

141

6

Leen Ras

144

7

Tom Smaling

141

6

Peter Beex

144

7

Erik Schuringa

139

9

Jan vd Zanden

139

9

Dinant Nicolai

136

10

Henk Tuitelaars

138

10

Kees de Looff

133

11

Jan Rijnen

132

11

Maarten de Jong

131

12

Jan van Herk

131

12

Jantinus Joldersma

128

13

Menno de Graaf

128

13

Bertus Huijbrechts

127

14

Rico Swuste

128

13

Noud v Roij

125

15

Rene Schut

128

13

Dirk Beverlo

122

16

Berend Migchels

127

16

John Degenkamp

118

17

Willem Leeuwerik

127

16

André Veldman

111

18

Hans Kuipers

127

16

Kees Donkers

19

108

19

Piet van Kemenade

126

Arie Degenkamp

99

20

Gerrit Vrieling

124

20

Ad de Jong

94

21

Karel Tuitelaars

119

21

Paarden heen en weer -

AOC

gaand

Wim Koevoets

150

1

Naam

Kees Koenen

148

2

Dennis van der Velden

175.5

1

Theo Herrijgers

138

3

Fenno van de Vendel

173.0

2

Ko Brooijmans

138

4

Mark Kappert

159.5

3

Peter van Gaal

130

5

Roel Hartemink

155.0

4

Jan van Schijndel

112

6

Koen Arentsen

152.0

5

142.5

6

127.5

7

Andre Bekkers

102

7

Brad Boschker

Erik Leendertse

94

8

Jari Krol

15

Pnt

Plaats

Jaarvergadering bij
VSS Machinebouw
3 februari 2017

65e Nationale Ploegwedstrijden
vrijdag 15 en zaterdag 16
september 2017 te Veenhuizen.
20e Europese ploegwedstrijden
met oude tractoren 2017 in
Duitsland op 30 aug. - 3 sept. te
Kadeltshofen, Duitsland

Agenda:
10:00 u Ontvangst met koffie
10:30 u Aanvang jaarvergadering
12:00 u Lunch, opgave verplicht 64e Wereldploegwedstrijden
2017 in Kenia op 1 en 2
13:00 u Rondleiding door het
december Egerton University,
bedrijf
Nakuru, Kenia.
Opgave voor deelname bij Jan de
Pinth: jdepinth@home.nl (voor 1 Deze nieuwsbrief kwam tot
februari aub)
stand met bijdragen van Hendrik

Agenda
Jaarvergadering
Vrijdag 3 februari 2017
VSS Machinebouw Oudelande
34e Europese wentel
ploegwedstrijden in
Zwitserland 19 en 20
augustus, Diesenhofen.

www.ploegvereniging.nl

Begeman, Peter Beex, Arnold
Tijhuis en Hans Spieker.
Adresgegevens secretariaat en
donateursadministratie:
St. Ploegvereniging Nederland
Nieuwkuijksestraat 41
5253 AD Nieuwkuijk
info@ploegvereniging.nl
Donaties zijn welkom vanaf
€ 30.
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