
1 

 

Een jaar met 
uitdagingen 
In het bestuur van de stichting 
Ploegvereniging Nederland zijn dit 
jaar een aantal wijzigingen 

geweest. Degenen 
die op de 
jaarvergadering 
waren hebben de 
meeste wel 
meegekregen.   
 
Het bestuur bestaat 

momenteel uit de volgende 
personen: 
Hans Spieker, voorzitter 
Jan de Pinth, secretaris 
Henk van der Velden, 
penningmeester 
Bert Bresser, bestuurslid 
Arnold Tijhuis, bestuurslid 
Remmelt Panman, bestuurslid 
Peter Beex, bestuurslid 
Tjalling Bergsma, bestuurslid 

We hebben de taken 
binnen het bestuur 
opnieuw verdeeld. Zo is 
bijvoorbeelt Remmelt 

Panman sinds 2014 onze 
afvaardiging naar het bestuur van 
de Wereld Ploeg Organisatie. 
Bovenstaande betekent ook dat we 
afscheid hebben genomen van een 
paar ervaren personen.  Op de 
jaarvergadering al van Harry 
Hoving en Willemien Spieker-
Looman. En volgend jaar zullen we 
afscheid nemen van Pierre Hendrix. 
De samenwerking binnen het 
bestuur is prima en de uitdaging dat 
er dit jaar een nieuwe rol moet 
worden ingevuld zullen we met 
elkaars hulp goed invullen. 
Een andere uitdaging is dit jaar het 
ploegterrein. We zijn weer te gast in 
Bergeijk in het mooie gebied De 
Pielis. Maar de vele regen en hagel 
in het gebied maakt het niet 
makkelijk voor de boeren. En ook 
het intekenen van de ploegvelden is 
een hele puzzel.  
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september streden onze 
afgevaardigden Ad Buijs en Ton 
Meuwissen om Neerlands eer 
tegen de rest van de wereldtop op 
ploeggebied. Onder de bezielende 
leiding van hun coach Piet 
Meuwissen hebben zij zich goed 
kunnen voorbereiden op het 
wereldkampioenschap “at Crockey 
Hill”, York, Engeland. Het 
kampioenschap werd gehouden op 
het landbouwbedrijf van Hobson 
Farming Limited. Het bedrijf is sinds 
1847 van de familie Hobson. Het 
bedrijf is 320ha groot en wordt 
geleid door Rodger Hobson. Het 
bedrijf is de grootste wortel-
producent van Engeland (30.000 
ton/jaar). Rodger is o.a. voorzitter 
van de “Society of Ploughmen”, 
kennelijk een ideale combinatie om 
op zijn eigen bedrijf de 
Wereldkampioenschappen 2016 te 
kunnen houden. Dichter bij huis kun 

je het immers niet krijgen als 
voorzitter. Wellicht heeft Hobson 
met de gedachte gespeeld om in 
het Guinnes Book of Records te 
komen door het vorig jaar door PVN 

georganiseerde europees 
kampioenschap te “overclassen”: 
naast het wereldkampioenschap 
was er tevens het open 
wereldkampioenschap ploegen met 
oldtimers, het brits nationaal 
kampioenschap, het ploegen met 
paarden en het ploegen met 
stoomlocomotieven. Als toetje 
tevens nog een groot tentoon-
stellingsterrein……Meer dan 320 
wedstrijdploeg-combinaties op het 
land in een tijdsbestek van amper 4 
dagen. Voldoende voor een grote 
mensenmassa gedurende al deze 
dagen met idem dito veel auto’s en 
voldoende parkeergelegenheid. 
Dankzij het mooie weer konden alle 
bezoekers zonder hulp van 
tractoren van het terrein afkomen. 
Petje af voor alle vrijwilliggers van 
de society! Vele handen maken 
licht werk, doch moeten ze er wel 
even zijn. Ploegen is “hot” in the 
UK, bijna iedereen op het platteland 
is lid van de club. 
 
De wedstrijdvelden op graanstoppel 
en grasland lagen er bij aankomst 
al perfect bij. Ik kreeg bijna tranen 
in de ogen met de wetenschap dat 
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het grasland, dat er uitzag als een 
gazonnetje en dat zodanig gemaaid 
was alsof je op een golfterrein 
stond, geploegd zou worden. Bijna 
een doodzonde.  
Het was een zware zandgrond 
waarop geploegd moest worden. 
De oefenvelden waren 
gevarieerder: zowel qua 
leemhoudendheid in de grond, 
alsmede de hoeveelheid stenen in 
de bodem. Als ploeger moest je wel 
enig geluk hebben met (het 
vermijden van) de stenen.    
 
De deelnemers en gasten 
verbleven op de campus van het 
het Askham Bryan College. Mooie 
locatie. Elke dag kennismaken met 
de engelse “kookkunst”, inclusief 
openings- en wachttijden.  
 
Een bijzondere gebeurtenis: York, 
Westminster cathedral: Het 
zegenen van de ploeg. De 
immense kerk is jarenlang niet zo 
vol geweest als bij deze ceremonie. 
Toen de officiële teams de 
kathedraal binnen mochten, was 

deze reeds geheel gevuld met circa 
700 gasten…………en een shire-
paard met een getrokken oude 
engelse wielploeg bij het 
altaar…….kortom zeer 
indrukwekkend en een gebeurtenis 
om niet te vergeten. De zegening 
heeft haar uitwerking niet gemist. 
Een paar dagen later heeft deze 
paard-en ploegcombinatie het 
nationaal brits kampioenschap 
gewonnen!  

Terwijl er voor de “visitors” diverse 
excursies werden georganiseerd, 
konden Ad en Ton bijna 4 dagen 
oefenen op gras en stoppel. Met de 
strenge coach Piet (inmiddels 
internationaal reeds bekend als “the 
little general”) bereidden ze zich 
voor op het echte werk en de extra 
uitdaging: het zich houden aan de 
vereiste ploegdiepte van 20-
24cm……..een eis door de 
landeigenaar gesteld.  
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Ton Meuwissen ploegde zich de 
eerste dag al wentelend op de 
stoppel naar een 8e plaats. Op 
grasland werd hij helaas 9e door 
het te ondiep ploegen. Anders was 
hij die dag op de 3e plaats (en 
hiermee op het podium) geëindigd. 
Overall gezien heeft het voor Ton 
geresulteerd in een verdienstelijke 
9e plaats op de wereldranglijst. 
Ad Buijs ploegde zich de eerste dag 
op stoppel naar een zeer 
verdienstelijke 6e plaats. Ook Ad 
kreeg aftrek wegens te ondiep 
ploegen. Daardoor viel hij net naast 
het podium. De tweede dag op 
grasland werd hij 8e. Een kleine 
tijds-en diepte overschrijding 
weerhield hem van een 6e plaats.  
Overall gezien heeft het voor Ad 
uiteindelijk geresulteerd in een 
verdienstelijke 8e plaats op de 
wereldranglijst. 

 
Proficiat ploegers en coach! Jullie 
hebben het toch maar weer even 
gedaan. Als bestuurslid van de 
World Ploughing Organization vond 
ik het fijn om deze week samen met 

jullie op te trekken en te beleven. 
Ach, een ploegvirus is zo slecht nog 
niet. 
 

Jurydag in Sambeek 
Wie een ploegwedstrijd wil winnen 
moet de meeste punten halen. Een 
jury kent deze punten toe en heeft 
daarmee een heel belangrijke taak. 
In het hele land worden 
ploegwedstrijden gehouden 
georganiseerd door verschillende 
verenigingen. Een gelijke manier 
van jureren is zeer gewenst, dat de 
puntentelling zoveel mogelijk op 
een uniforme manier gebeurt. 
Daarom is er een jurydag geweest. 
 
Op verzoek van de oldtimer 
verenigingen OTMV, KLW en HMT 
en in samenwerking met Ploeg 
Vereniging Nederland is op 
zaterdag 26 maart 2016 in 
Sambeek een jurydag 
georganiseerd voor de juryleden die 
landelijk de oldtimer ploegers 
jureren. Ook om de ervaringen en 
de beleving van het jureren te 
delen. Een 20- tal enthousiaste 
juryleden uit heel Nederland 
kwamen naar Sambeek waar in 
samenwerking met SMT deze 
jurydag op een schitterende locatie 
aan de Grotestraat 95 a is 
georganiseerd. In de morgen 
hebben een drietal oldtimer 
ploegers de te ploegen onderdelen 
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uitgezet: -verschillende soorten 
openingen, -aanstortingen, -
compleet veldje en -eindvoren. 
Voor wielploeg rondgaand, 
gedragen rondgaand, en heen- en 
weergaand. Om 12.30 uur werden 
de juryleden ontvangen met koffie 
en een broodje, om 13.00 uur hield 

Peter Beex zijn openingswoord 
waarin hij het doel van deze jurydag 
uitlegde. Hierna een kort voorwoord 
door Hans Spieker, voorzitter Ploeg 
Vereniging Nederland die 
vervolgens het woord gaf aan hoofd 
jury, Arnold Tijhuis. Arnold legde 
uitvoerig uit wat er van de juryleden 
wordt verwacht en verlangd, waar 
ze naar moeten kijken en waarnaar 
niet. Belangrijk is: “Beantwoord 
vooral wat gevraagd wordt in het 
juryrapport. Meestal wordt hierin 
niet gevraagd of u het mooi vindt.” 
Er volgde uitleg over de jurylijst, wat 
erop staat beschreven en hoe 
daarop te jureren. Van de juryleden 
wordt verwacht dat deze het 
betreffende onderdeel jureren zoals 
op de jurylijst staat beschreven. Na 
deze uitleg zijn we gezamenlijk 
naar buiten gegaan om de 
geploegde veldjes te beoordelen op 

de verschillende onderdelen. Hier 
werd op een gezonde manier 
gediscussieerd over de 
verschillende interpretaties van 
jureren, hoe de jury dit ziet, en hoe 
het zou moeten volgens de tekst 
van het jury rapport. Om 16.00 uur 
werd gezamenlijk deze dag 
geëvalueerd en hierna werd de dag 
afgesloten met een warm buffet en 
drankje en met een bedankje aan 
de juryleden en de vrijwilligers. 
 

Tjalling stelt zich 
voor 
Een nieuw gezicht in het bestuur 
van de 
ploegvereniging,  
Al hoop ik dat het 
voor de meesten 
niet een nieuw 
gezicht op het 
veld is. Want ik 
geloof dat 1990 
het eerste jaar 
was dat ik het betrad. 
Mijn naam is Tjalling Bergsma. 
Binnen het bestuur van de 
Ploegvereniging heb ik het stokje 
overgenomen van Pierre Hendrix 
voor het organiseren van de 
Nationale Trekkerbehendigheid. Al 
heb ik Pierre wel verzocht nog even 
als kar-duwer op de achtergrond 
aan te willen blijven. 
Wie ben ik: Tjalling dus, 45 jaar 
geleden geboren op een 
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 boerenbedrijf in Hooghalen. 
Waarop mijn broer nog steeds een 
melkveehouderijbedrijf heeft. Na 
mijn schooltijd terecht gekomen op 
kantoor. Na wat beroepsmatige 
omzwervingen momenteel 
werkzaam met procesbeheer/
procesverandering en databeheer/
data-analyse en schadebehande-
ling bij een landelijke verzekeraar.  
Inderdaad een hele andere tak van 
sport. Dus wat heb ik met ploegen, 
de ploegvereniging etc? Nou 
gewoon op sleeptouw genomen in 
het verleden. En daardoor er meer 
interesse voor gekregen. Kan ik het 
zelf? Nee, niet wat op het veld 
getoond wordt. Maar ben wel 
kritischer geworden op wat ik er zelf 
van maak als  ik weer eens ploeg 
(maisland met name). Maar goed. 
Wat doe ik in het bestuur? Zoals 
gezegd de Trekkerbehendigheid 
dus (en verder probeer ik zo her en 
der nog wat te leren en bij te 
dragen). 
De aftrap van de 
Trekkerbehendigheid heb ik gehad 
met de AgroTechniek Holland 
(ATH) 2016 in Biddinghuizen. Voor 

ons als Ploegvereniging de 3e keer 
dat we een steentje bijdragen op de 
beurs van deze sponsor. Dit in de 
vorm van een Trekkerbehendig-
heidswedstrijd voor beursbe-
zoekers. En samen met de OTMV 

worden nog de “Primeurs van toen” 
op de beurs tentoongesteld. En 
hebben we als Ploegvereniging een 
promotie-stand. Voor mij de eerste 
keer in de frontlinie. De beide 
voorgaande edities heeft Pierre nog 
de hoofdmoot gedaan. En ook nu 
nog de veelvuldige onmisbare 
support geleverd. 
Dit jaar hebben we ruim 225 
deelnemers gehad verdeeld over 
de 4 beursdagen. Wat ons betreft 
een geslaagde beurs.  
En nu op voor de ploegwedstrijden 
2016 en alles wat in en na 2017 
komt. 

Winnaars op de ATH 
De trekkerbehendigheidswedstrijd 
is gewonnen door: 
Overall: William Steegs, Panningen 
Woensdag:  Nicolas van der Oord 
Donderdag: GJ Mur 
Vrijdag: Mulder 
Zaterdag: A.R. Houweling 
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 Strokenristers van 
alle tijden 
Het verschijnsel strokenrister is niet 
specifiek iets van de laatste tijd. 
Een uurtje ten westen van Nashville 
(Tennesee), in Hurricane Mills, 
bevindt zich de Ranch and 
Coalmine van countryzangeres 
Loretta Lynn. Op haar landgoed 

staan enkele (heel) oude 
landbouwwerktuigen, waaronder 
deze één schaar paardenploeg met 
strokenrister. Merk en beschrijving 
ontbraken, waardoor de herkomst 
niet te achterhalen viel, maar dat hij 
van respectabele leeftijd was, was 
hem wel aan te zien.  
 

Wereld oldtimer 
wedstrijden 
Tijdens de wereldploegwedstrijden 
te York werden ook de 
wereldploegwedstrijden met oude 
tractoren gehouden. Voor 

Nederland namen deel Jan de Pinth 
in de categorie hefploegen en Leen 
Ras in de categorie wielploegen. 

Uitslagen : 
Wielploegen: 
1. John 
Milnes, 
Engeland 
7. Leen Ras, 
Nederland 

Hefploegen: 
1. Emlyn 
Jones, Wales 
10. Jan de 
Pinth, 
Nederland 
Er waren 12 
deelnemende 
landen in beide categoriën 
 

Europese oldtimer 
wedstrijden Wales 
De europese wedstrijden voor oude 
tractoren zijn op 24 september 
gehouden in Wales. Marius 
Jenniskens is kampioen geworden 
in de klasse heen- en weergaand. 
Jan Ligtvoet werd in diezelfde 
klasse 3e.Totaal 5 deelnemers 
In de klasse wielploegen is Ray 
Alderson uit Engeland kampioen 
geworden. Menno de Graaf 
behaalde de 7e plek van 9 
deelnemers. 
In de klasse hefploegen is Georg 
Black uit Schotland kampioen 
geworden.  Maarten de Jong  werd 
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  5e en Jan Jonkers werd 6e. Totaal 
15 deelnemers.  
.  

Agenda 2016/17 
33e Europese wentel 
ploegwedstrijden in Schotland op 
19 en 20 oktober te Saltcoats, 
Gullane, East Lothian. Nederlandse 
deelnemers zijn Mark Veldink en 
Gerjan Roetert, Head steward/ 
coach is Arnold Tijhuis en Ad Buijs 
gaat mee als jurylid. 
europeanploughingfederation.eu 
 
64e Nationale Ploegwedstrijden 
vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober. 
Kapelweg Bergeijk. 
 
Jaarvergadering 2017 begin 
februari bij Cappon, 
Heinkenszand 
 
64e Wereldploegwedstrijden in 
Kenia op 1 en 2 december 
Egerton University, Nakuru, Kenia.  
www.worldploughing.org 
 
20e Europese ploegwedstrijden 
met oude tractoren in Duitsland 

op 30 augustus—3 
september te 
Kadeltshofen, Duitsland 
 
 

Deze nieuwsbrief kwam tot 
stand met bijdragen van Hendrik 
Begeman, Peter Beex, Noud van 
Gompel, Tjalling Bergsma, 
Remmelt Panman en Hans 
Spieker. 

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


