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Ploegen om een
trekker

Misschien wel eens van gedroomd.
Een kampioenschap winnen en met
een grote prijs naar huis gaan. De
Ier Liam O’Driscoll is dat dit jaar
overkomen in Rusland.
Verder in deze nieuwsbrief de ervaringen van de
Nederlandse
deelnemers.
Helaas is de
aangekondigde jurydag in maart
niet doorgegaan vanwege te weinig
belangstelling. Jammer, maar het is
niet anders. Er is wel een lokale jurydag in Diepenveen. Mooi dat dit
wordt georganiseerd.
De landbouw heeft een uitdagend
jaar. Waar het voorjaar laat en nat
was zijn we daarna in
een langdurige zomer
terechtgekomen. Bij
het schrijven van dit artikel is er voorlopig nog
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geen regen te verwachten. De koeien al in juli
aan het wintervoer en de
gewassen in hittestress.
Aan het eind van het jaar
zullen we de balans kunnen opmaken. De ploegwedstrijden
die nu net na de graanoogst worden gehouden zijn voor zowel deelnemers als jury uitdagend, snedes
zijn amper te onderscheiden.
Naast de voorbereidingen voor de
a.s. internationale wedstrijden in
België en Duitsland is er momenteel ook veel aandacht voor onze
medewerking aan de ATH te Biddinghuizen. Er wordt weer een mooi
parcours uitgezet bij de trekkerbehendigheid en in samenwerking
met de oldtimer verenigingen zullen
we weer een stand bemannen en
zullen er weer mooie old– en
youngtimers te bewonderen zijn als
afwisseling met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Agrotechniek. We zien jullie graag van
12 tot en met 15 september.

Dynamic Command,
een nieuwe transmissie op de T6
serie van New Holland

De T6 serie van New Holland bestaat sinds 2013 en reikt met zes
trekkers van 125 tot 180 pk. In deze
vermogensklasse spreekt New Holland van een allround trekker. En
om deze serie nog allrounder te
maken heeft ze nu een derde transmissie variant gekregen. Aanvankelijk had de T6 een Electro Command, dat wil zeggen een powershift transmissie met 17/16 versnellingen voor- en achteruit en de Auto
Command transmissie, dat is de
Continue Variabele Transmissie, in
de praktijk de CVT genoemd. Nu
komt er de nieuwe Dynamic Command, dat is een 24/24 powershift
transmissie. Deze transmissie is

De SideWinder II armleuningbediening met het
IntelliView touch screen monitor

opgebouwd uit drie groepen met elk
acht versnellingen en is leverbaar
op de viercilinder T6 trekkers van
145 tot 175 pk. De lichtste van de
T6 serie, de 125 pk, heeft alleen de
Electro Command en de zwaarste,
de 180 pk, heeft de Electro Command, maar wordt eind van dit jaar
ook leverbaar met de Auto Command, de CVT. De T6.180 is de
enige zescilinder in deze serie, dat
is herkenbaar aan de 0 van het typenummer. De 5-nummers zijn viercilinders. Bij de nieuwe Dynamic
Command transmissie zijn de snelheden praktisch over de groepen
verdeeld en de B/groep, de midden
groep heeft een brede overlap met
zowel de lage A- als de hoge Cgroep. De A groep heeft nominale
snelheden van 2,3 tot 10 km/u en
de C-groep van 12,9 tot 40 km/u (bij
de 1600 toeren) of 50 km/u (bij
1950 toeren). De transmissie heeft
De T6.175 met de nieuwe Dynamic Command transmissie twee verschillende schakelmowww.ploegvereniging.nl
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des, handgeschakeld of automatisch. De automatische schakeling
heeft op zich ook weer twee keuzemogelijkheden, een veld mode en
een transportmode. In de veldstand
schakelt hij dan automatisch tussen
versnellingen van groepen A en B
en in de transportmode van B en C.
Dynamic Start/Stop is een functie
waarmee je de trekker kan laten
stoppen door enkel het rempedaal
in te trappen, dus zonder te ontkoppelen. Bij het loslaten van het
rempedaal gaat de trekker dan ook
vanzelf weer rijden. En zo heeft de
trekker verschillende handigheidjes
aan boord die het werken comfortabel maken. Met SmoothShift bijvoorbeeld, past de trekker het motortoerental aan om zo soepel mogelijk te schakelen. Bij de Dynamic
Command heeft men de keuze tussen mechanisch of elektrisch bediende ventielen. In beide gevallen
is de trekker voorzien van de SidweWinder II armleuningbediening
en de mogelijkheid van een IntelliView touch screen scherm waarbij
men door aanraking
van het scherm de
trekker en de hydrauliek kan bedienen.
Tijdens de Road Show
presenteerde New Hol-
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T9.565. De eerste kniktrekekr van New Holland
met CVT transmissie.

land de T9 met CVT transmissie.
Dit was een Europese primeur. Het
betrof een T9.565 met een Auto
Command transmissie, deze is afkomstig van ZF. Deze serie is nu leverbaar met de Ultra Command en
bepaalde modellen zijn leverbaar
met de Auto Command. De T9- serie bestaat uit zeven trekkers met
vermogens van 435 tot 692 pk. Ze
worden gebouwd in Fargo, in de
Amerikaanse staat Noord Dakota.
Dit is een fabriek met een rijke historie op het gebied van kniktrekkers, het is de voormalige fabriek
van Steiger.

Kamps de Wild gaat
nieuw bouwen

Begin augustus zal de slopershamer vallen voor het kantoorgebouw
en showroom

van Kamps de Wild in Zevenaar.
We kennen Kamps de Wild als importeur van Claas en Amazone en
als fabrikant van Kaweco.
Achter op het terrein was een fabriekshal waar de Kaweco producten werden gemaakt, bestaande
uit mesttanks, silagewagens en regenhaspels. Wegens ruimtegebrek
en geen mogelijkheid tot uitbreiding
was de productie al overgeheveld
naar constructiebedrijf Staja in Hengelo. Deze fabriekshal inclusief de
1,7 hectare grond is inmiddels verkocht. De werkplaats en magazijn
van het importeursgedeelte wordt
nu gemoderniseerd en voor de
showroom en kantoorruimte valt begin augustus de slopershamer. Volgens de planning zullen hier in het
tweede kwartaal van 2019 een
nieuwe showroom en kantoor wor-

In augustus vorig jaar is Staja overgenomen door Royal Reesink in
Zutphen, waarvan ook Kamps de
Wild een dochteronderneming is.
Amazone werkt continue aan een
verbreding van haar programma, en
in 2013 presenteerde ze haar zelf
ontwikkelde ploeg, de Cayron. Eind
2016 was ze in de gelegenheid om
de ploegenlijn van het in faillissement geraakte Oostenrijkse Vogel
& Noot over te nemen. Deze ploegen werden in Amazone-groen onder de serienaam Cayros gepresenteerd. Hiermee had Amazone,
en daarmee ook Kamps de Wild in
één keer een volledig ploegenprogramma in het assortiment.
Hetzelfde geldt voor Claas, dat in
2003 de aanzet gaf tot de overname van de trekkerfabriek van Renault in het Franse Le Mans. Inmiddels zijn ook deze Claas trekkers
volledig ingeburgerd.

Mijn intentie was om
niet te gaan

Aan het woord is Jack van den
Broek. Laat ik even voorop stellen
dat de intentie er was om niet te
gaan. Maar ik heb mij laten overhaden opgeleverd. Dat is dan 100 jaar len door verschillende personen die
nadat de firma Kamps de Wild & Co dachten dat het een bijzondere erin 1919 in Arnhem werd opgericht. varing zou kunnen worden.
Daar had ik mijn twijfels over maar
Daarna verhuisde het bedrijf in
1923 naar Velp en in 1975 naar Ze- na de bijeenkomst bij onze voorzitter was ik om, er was namelijk wat
venaar.
www.ploegvereniging.nl
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geregeld waar ik helemaal achterstond, voor een zeer bescheiden
bedrag een tractor en een gangbare Kvernelandploeg. De rest zou
ook uitgezocht worden zodat het
aanvragen en boeken van de vlucht
en verblijf en visa vlot zouden verlopen. Dit allemaal in het begin van
het voorjaar.
Daarna begon de voorbereiding
voor mij pas echt weer met het oefenen met de ploeg zoals ik dat gewend was een jaar of 10 terug. Mede door het natte voorjaar is er ech-

Klaar voor de wedstrijd

om naar Moskou te vertrekken. Na
een voorspoedige reis en wat
wachten op een treinstation zijn we
gelukkig goed aangekomen in Suzdal, de plaats waar het allemaal
moet gebeuren.
De volgende dag zijn we de tractoren en ploegen gaan bekijken, verder ook nog een wedstrijd van de
open Russische kampioenschappen bezocht waar we ook ons oog
lieten vallen over de beschikbare
Oefenen op grasland
ploegen en daar ook gelijk onze
voorkeur opgegeven. De woensdag
ter niet veel geploegd. Dan begint
naar Moskou op excursie. Wat een
het 18 juni te worden
mooie stad en veel plezier gemaakt
en voor dat je het in de met de hele delegatie.
gaten hebt sta je met
Dan wordt het donderdag en kan
de totale groep ‘s mor- het beginnen waar we voor zijn gegens om 5.00 in Düskomen het oefenen met het materiseldorf op het vliegveld aal wat we tot onze beschikking
hebben gekre-
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gen. Na een half dagje meten zijn
we gaan ploegen. Op vrijdag weer
een dag geoefend en warempel het
begon ergens op te lijken.
Dan is het avond en gaan we loten.
wij loten de velden naast elkaar dat
is mooi vinden de vrouwen, hoeven
ze niet zover te lopen om alles te
kunnen volgen. Dan is het zover,
we gaan beginnen aan de wedstrijd
in onze mooie outfit, een polo in het
Russisch en een Kvernelandbroek,
Het begin viel voor mij niet tegen,

7e plek, dik tevreden

de rest van de wedstrijd ging naar
behoren en ik heb geen grote fouten gemaakt. En wat later ook een
factor zou zijn, we waren beide binnen de tijd klaar. Dan komt er een
voorlopige uitslag die zeker niet tegen valt. Een 6e plaats, reden voor
een mooie derde helft. Dan de
tweede dag een beter vervolg op de
eerste, ging zeker niet slechter en
wat resulteerde in een mooie 7e
www.ploegvereniging.nl

plaats overall. Ik ben 1e van de
mensen die met geleend materiaal
geploegd hebben. Dat was zeker
wel mijn doelstelling.
Na een mooie terug reis mogen
mijn vrouw Monique en ik terug kijken op een mooi EK met een mooie
club mensen die er met elkaar iets
moois van wilden maken, dat is zeker geslaagd.
Het is natuurlijk wel dat je in Rusland bent met een bevestiging van
bepaalde vooroordelen die deels
wel uit kwamen. Ze moeten en kunnen nog wat leren om zo’n evenement te organiseren.
Het behaalde resultaat is natuurlijk
boven verwachting, maar komt ook
voort uit jarenlange ervaring. Verder
is het natuurlijk ook dat we nu ergens zijn geweest waar je normaal
niet even naar toe gaat.

Gerjan
heeft
genoten

Elise en ik
hebben een
super mooie
en gezellige
week gehad
Gerjan: “De ploeg stond nog
niet helemaal goed .
in Rusland.
Het was fijn
dat er een nieuwe trekker met ploeg
voor mij klaar stond, helaas liet deze trekker mij regelmatig in de
6

info@ploegvereniging.nl

steek maar daar tegen over stonden super monteurs klaar! Uiteindelijk op de 14e plek geëindigd waar
ik dik tevreden mee ben, aldus Gerjan.
Ploegvereniging Nederland had op
voorhand bij
de organisatie 2 trekkers
en 2 ploegen
gereserveerd. Van
de ploegen
was bekend
dat dit standaard 2 schaar wentel
wedstrijd ploegen waren. De Russische organisatie heeft deze namelijk een aantal jaren geleden aangeschaft voor gebruik tijdens hun
open Nationale wedstrijden. De organisatie heeft
ook trekkers
in bezit van
het merk
AGROMASH. James Coulter. Maar einVoor de deeldigde wel op de 3e plek
nemers aan
de Europese wedstrijden had de organisatie
echter een 17 tal Deutz
Agrolux 4.80 ter beschikking.
Zoals Gerjan al meldde
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waren er
bij veel
van de
trekkers
problemen
met de
“Deutz dealer op de kopakhefinker. .
richting.
De ploegen waren haast te zwaar.
De Noord-Ier James Coulter kreegt
zijn eigen Dowdeswell ploeg eerst
helemaal niet van de grond. Gelukkig was er goede service van de
Deutz
dealer. Ze
waren
continue
aanwezig
en konden
de storing
snel en
kundig
verhelpen.

Ik zou het zo weer
zo doen

“Om te beginnen heb ik het erg van
genoten.” zegt nieuwbakken coach
Bert Bresser.
Voor we weg gingen was het nog
wel spannend, zou alles geregeld
zijn en hebben we niets vergeten.
Hoe gaat het er aan toe in een stad
als Moskou. Maar door de goede
voor bereiding

van Hans, en de goede ontvangst
op het vliegveld, het busje naar de
trein, de treinreis zelf en het laatste
stuk met de bus was het allemaal

(meest complete ploeg) uit te zoeken en te reserveren .
De tweede dag de excursie naar
Moskou, zeker de moeite waard.
Volgende dag, de ploeg stond
klaar, trekker er voor en naar het
veld. Er was door de organisatie
voor stokken, sleutels en meetlint
gezorgd.
Het oefenen viel nog niet mee, de
grond was droog en hard.
Na wat aanpassingen werd het
steeds beter, maar twee dagen is
wel aan de korte kant met vreemd
materiaal. Met wat materiaalpech
tijdens het oefenen, op naar de
Op excursie in Moskou..
wedstrijd.
goed geregeld.
We hebDe eerste dag niet met de excursie ben het
mee, maar materiaal klaar maken
niet
en terrein verkennen.
slecht geTrekkers waren er, de ploegen wer- daan, deden nog op het Russisch kampioen- ze plaatschap gebruikt. Dat was mooi een
sen met
reden om te kijken en er de beste
vreemd
materiaal.
Het was voor mij de eerste keer in

De eerste dag op grasland, Harde grond, amper
een rechte beginvoor..

www.ploegvereniging.nl

Wachten op de uitslag
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deze functie en heb het met plezier
gedaan. Veel van geleerd, gezien
en beleefd. Zou het met wat kleine
aanpassingen zeker weer zo doen.

plaatsing bereiken. Beide wedstrijddagen was de Ier Liam O’Driscoll
de beste ploeger. Door de organisator Agroleasing waren 2 trekkers
als hoofdprijzen ter beschikking gesteld. Een Deutz Agrolux 4.80 voor
de beste deelnemer aan de open
De Ieren hadden zowel hun eigen
Russische wedstrijden en een
trekker als hun eigen ploeg naar
Kirovets kniktrekker voor de EuroRusland verscheept. De Engelsen, pese. Een echt vette prijs en de
Noord-Ieren en de Schot hadden
winnaar kon het eigenlijk niet gelosamen hun 5 ploegen in een contai- ven. Op de foto hierboven zie je dat
ner verscheept. Alles was op tijd
hij de sleutel overhandigd krijgt.
aanwezig. Ook de deelnemers uit
Linksonder de winnaar met de
Letland waren met de vrachtwagen sponsor, samen voor de trekker.
gekomen en hadden eigen materi-

De winnaar

Beurs
Naast de ploegwedstrijden was er
ook een beurs. Daar stonden veel
stands met lokale producten. Elke
regio was op deze manier wel vertegenwoordigd. De Russen tonen
graag hun folklore middels zang en

aal bij zich. Maar zoals
Jack heeft laten zien,
kun je ook met geleend
materiaal een hoge

9

De totale be-

dans. De foto’s getuigen hiervan.
Verder waren er op de beurs landbouwmachines tentoongesteld. Zowel westerse merken als Russische
merken.
Een van de excursiedagen was gereserveerd voor een bezoek aan
een landbouwbedrijf. In dit geval
ging het om een melkveebedrijf.
Van oorsprong een Sovchoz, maar
na de omwenteling eerst in particulier bezit geweest en inmiddels omgezet naar een coöperatie.
De foto hieronder laat de gebouwen
zien voor de melkgevende koeien.
Totaal zo’n 1300 stuks. Daarnaast
ook het nodige jongvee en droge
koeien. De melkproductie was met
ruim 8000 kg per jaar niet slecht,
maar er werd wel 3 keer per dag
gemolken. Dat gebeurde in een 2 x
20 zij aan zij met rapid exit. De
melk werd verkocht aan het zuivelbedrijf Ehrmanns onder de rook van
Moskou.

www.ploegvereniging.nl

drijfsoppervlakte is ruim 5000 hectare, waarvan op ruim 4000 hectare
voedergewassen staan. Wij
hebben maïs
gezien en een
mengsel van
gras (Timothee)
en klaver.
Hiernaast een paar foto’s van het
grasmaaien met
een triple maaier. Machines leken ze genoeg
te hebben, op
het betreffende
veld stonden 2
hakselaars en reden er in ieder geval 4 vrachtwagens om het gehakselde gras naar een rijkuil te brengen.
Op het bedrijf werkten 170 mensen.
Best wel veel. De melkprijs lag op
ruim 30 eurocent per kg melk. De
voorzitter van de coöperatie meldde
dat het bedrijf een rendement van 4
% had. Bij navraag van de jaaromzet mistten we nog wat inkomsten.
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Het bleek dat de melkprijs maar
zo’n 30% van de kosten dekte. De
rest kwam vanuit regionale en landelijke subsidies.

nenkant rijk versiert met fresco’s.
De afbeeldingen meestal met een
bijbelse betekenis of een weergave
van lokale edelen.

Suzdal

Hier en daar was ook nog wat nostalgie, deze foto getuigd daarvan:

De Europese ploegwedstrijden werden gehouden vlak bij de oude stad
Suzdal. De foto hierboven laat het
stadgezicht zien. Deze stad staat
op de lijst van wereld erfgoed. De
reden is dat deze stad een rijke
historie heeft. Het is als het ware
een levend openlucht museum met
wel 33 kerkgebouwen, meerdere
kloosters en een eigen Kremlin, onderstaand een foto met een plattegrond van zo’n Kremlin. De kerkgeDe Nationale Ploegwedstrijden zijn
bouwen die we hebben bezocht waop 12 en 13 oktober in Hoofdplaat.
ren van de buitenkant goed opgeMedio juli was het bestuur op beknapt. De koepels veelal voorzien
zoek bij de familie
van goud.
Thomaes. De perceAan de binlen liggen er mooi bij,
maar zoals overal is
het wel erg droog.
Op 1 perceel staan
bonen, het andere
uien. We hopen dat
er nog een goede

Bestuur op bezoek
in Hoofdplaat
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Agenda
opbrengst af komt.

Donateurs
Ploegvereniging is voor een groot
deel afhankelijk van de financiële
bijdrage van donateurs.
Nu zijn er een groot aantal donateurs die het bedrag automatisch af
laten schrijven of het zelf jaarlijks
over maken.
Echter een aantal herinneren we
om het bedrag te betalen. Graag
vragen wij uw medewerking om bij
een herinnering snel te betalen.
Alle donateurs danken we hartelijk
voor de bijdragen.
Deze nieuwbrief kwam tot
stand met bijdragen van Hendrik
Begeman, Bert Bresser, Jack van den
Broek, Gerjan Roetert , Henk van der
Velden en Hans Spieker.

www.ploegvereniging.nl

21e Europese ploegwedstrijden
met oude tractoren 2018 in België op dinsdag 14 en woensdag 15
augustus, Diestersteenweg 111,
Sint-Truiden België.
Www.oldtimerploegen.be
65e Wereldploegwedstrijden
2018 in Duitsland op zaterdag 1
en zondag 2 september, Hofgut
Einsiedel, Baden-Württemberg.
www.worldploughing2018.com/
66e Nationale Ploegwedstrijden
2018 op vrijdag 12 en zaterdag 13
oktober 2018 te Hoofdplaat,
Zeeuws Vlaanderen.
Www.ploegvereniging.nl
36e Europese wentel ploegwedstrijden in Ierland waarschijnlijk
eind maart 2019,omgeving Galway.
Adresgegevens secretariaat en
donateursadministratie:
St. Ploegvereniging Nederland
Nieuwkuijksestraat 41
5253 AD Nieuwkuijk
info@ploegvereniging.nl
Donaties zijn welkom vanaf
€ 30.
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