Nieuwsbrief 53
Februari 2019
In dit nummer o.a.:
 Ploegnieuws van Rabe, Kuhn en
Lemken
 Instructiedag jonge ploegers
 Nationale in Stadskanaal

Jaarvergadering
vrijdag 8 maart

digd, maar wel graag
even aanmelden bij Jan
de Pinth
jdepinth@home.nl i.v.m.
de lunch.

Het heeft even geduurd, maar we
mogen voor de jaarvergadering op
bezoek bij Rabe in Bad Essen,
Am Rabewerk 1
D-49152 Bad Essen
Duitsland.
De locatie is net oostelijk van Osna- De Nationale Ploegwedstrijden zijn
brück. Het programma is als volgt: dit jaar in Stadskanaal. We zijn nog
09:30 u: Ontvangst met koffie
in overleg met de eigenaar en de
10:30 u: Bedrijfspresentatie gevolgd
gebruiker van de grond. Hoogstdoor bedrijfsexcursie
waarschijnlijk 18-19 oktober a.s.
12:30 u: Lunch (kosten € 10 pp)
Maar houdt de website en Face13:30 u: Jaarvergadering Ploegverenibook in de gaten.
ging

Stadskanaal

15:00 u: Einde

Aanstormend talent
wijzer gemaakt

Een unieke gelegenheid om achter
de schermen te kijken bij een fabrikant van grondbewerkingsmachines. Bij deze bent u van harte Het is een koude dag en het regent
pijpestelen. Op weg
uitgenonaar een mooi initiatief in Veldhoven. Een
instructiedag voor
aanstormend talent.
De familie Schoonen
heeft de werkplaats
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uitgeruimd en de ploegcombinaties
van Jannes van de Pas en Bram
van Beers staan binnen opgesteld.
Koffie met koek maakt het compleet. Harm van der Velden heeft
Ad Buijs gevraagd om zijn kennis te
delen met jonge ploegers. Maar ook
een aantal minder jonge ploegers
zijn aangeschoven. Er is veel belangstelling voor alles wat Ad verteld. Over hoe je een ploeg vlaksteld. Dat een ploeg symetrisch is
afgesteld en desondanks heen breder ploegt als terug. Harm had voor
een aantal kopiën van een Deense
instructie gezorgd. De vele foto’s
lieten goed ploegwerk en minder
goed ploegwerk zien. Om aan te
kunnen geven waarop een jury let.
En wat je eraan kunt doen om fou-

www.ploegvereniging.nl

ten te vermijden. Buiten hadden
Jannes, Bram en Harm openingsvoren gemaakt. Het was inmiddels
droog geworden en de instructie
ging buiten verder. Er waren veel
vragen. Maar al met al wel een heel
leerzame dag. Mooi dat zo’n initiatief wordt opgepakt. Op naar de
wedstrijden, de nieuwe lichting
komt eraan.

Rabewerk een bewogen geschiedenis

Binnenkort zijn we met de jaarvergadering te gast bij Rabe in Bad
Essen, over de nieuwste ontwikkelingen zullen we daar ongetwijfeld
over worden geïnformeerd. Maar
daar aan voorafgaande heeft de onderneming met name de laatste decennia turbulente tijden mee gemaakt.
De basis voor het huidige Rabewerk is in 1889 gelegd door Johann
Friederich Klausing met de bouw
van ploegen. Naderhand nam hij
ook eenvoudige bietenrooiers en
trekkercultivatoren in productie.
Gedurende de eerste tientallen
jaren stijgt de productie erg snel,
en wordt het bedrijf overgenomen
door zijn zonen Friedrich en
Heinrich. Vanwege de groei van
2

info@ploegvereniging.nl

het bedrijf besluiten de broers een
nieuwe fabriek neer te zetten die in
1934 in gebruik wordt genomen. De
ploegen zijn steeds een belangrijk

Condor

product van de Klausings. Maar al
na twee jaar besluiten de broers ieder hun eigen richting te kiezen.
Friedrich Klausing gaat verder met
de fabriek in Rabber en noemt het
dan Niedersachsen-Werk Rabber.
Bekende producten uit die tijd waren de Streuklaus stalmeststrooier,
de Drehklaus wentelploeg en de
hooimachine Heurabe. Vooral in de
periode na de tweede wereldoorlog
gaat het beide bedrijven heel goed
vanwege de wederopbouw. Echter
in 1980 valt het doek voor Niedersachsenwerk.
Broer Heinrich Klausing gaat alleen verder
en krijgt 108 van de
176 medewerkers
mee. Hij bouwt in het
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stadsdeel Linne van Bad Essen een
nieuwe fabriek die in 1938 in gebruik wordt genomen, en waar we 8
maart te gast zijn. Heinrich Klausing
verbindt ook de naam Rabewerk
aan zijn producten.
Na het overlijden van Heinrich Klausing in 1958 neemt diens zoon Fritz
Clausing de onderneming over. Tot
eind jaren 90 zal de naam Klausing
aan de fabriek verbonden blijven.
In de tussentijd heeft Rabewerk
zich sterk ontwikkeld met kwalitatief

Marabu

goede en degelijke machines. In
1976 wordt er een tweede fabriek in
Frankrijk in gebruik genomen waar
de schijveneggen en egalisatieapparatuur worden gebouwd. En in
1989 neemt Rabewerk de zaaitechniek ter hand. Na de hereniging van
Oost- en West Duitsland neemt Rabe de Saxonia zaaimachine fabriek
over in het Oost-

Duitse Bernburg.
Maar na de overname door de vierde generatie Klausing raakt Rabe
dermate in de rode cijfers dat een
faillissement onafwendbaar is. De

naar, het Franse Grégoire- Besson.
Grégoire-Besson is ook al een oud
familiebedrijf dat is gespecialiseerd
in grondbewerking en marktleider is
in Frankrijk met machines die geschikt zijn voor trekkers van 50 tot
600 pk.
De wortels gaan terug tot 1802 als
Joseph Grégoire op kleine schaal
begint met de bouw van eenvoudige landbouwmachines. In het begin
van de 20e eeuw wordt het bedrijf
overgenomen door zijn erfgenamen
Victor en Joseph Grégoire, en zij
leggen zich volledig toe op landbouwmachines. In 1959 komt Alphonse Besson in beeld, hij is de
schoonzoon van Victor Grégoire en
zo ontstaat de naam GrégoireMarabu met geïntegreerde pakker
Besson. En in 1993 wordt diens
zaaimachine fabriek in Bernburg
zoon Patrick Besson de leidende
wordt dan volledig over genomen
persoon van de onderneming.
door Pöttinger, die eind jaren 90 al Hiermee is Rabe Agri als dochtermede eigenaar was geworden. De onderneming van het grote Grégoivestiging in Bad Essen gaat verder re-Besson weer in handen van een
onder de naam Rabe Agrarsysteme oud familiebedrijf.
en krijgt een nieuwe eigenaar. Maar Over wat er nu in Bad Essen wordt
dat duurt tot 2005 waarna de onder- gebouwd laten we ons graag op 8
neemster Stephanie Egerland-Rau maart informeren.
eigenaar wordt en de fabriek verder
gaat als Rabe Agri. In die tijd worden weer veel noviteiten getoond
en het merk lijkt te bloeien. Desondanks worden er zoveel verliezen
geleden dat het opnieuw ten onder
gaat. Dit leidt er uiteindelijk toe dat
Rabe Agri GmbH in 2011 wordt
overgenomen door de huidige eigewww.ploegvereniging.nl
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Vari-Master L on land. Met ‘smart ploughing-’ mechaniek voor wedstrijdploegers.

Kuhn Vari-Master L
on land ploeg

werkbreedte kan vanuit de cabine
worden ingesteld van 30 tot 50 cm
per schaar. Hij kan worden geleHet nieuwste wat Kuhn op ploegen- verd met een hydraulische obstagebied is wel de nieuwe Varikelbeveiliging. Verder zijn er diverMaster L, dat is een onland ploeg,
se opties mogelijk.
dus met de trekker boven over rijDe onderlinge afstand van de
den in plaats van door de voor. De- ploeglichamen varieert van 95 tot
ze ploeg is geschikt
101 cm. De voorscharen zijn volvoor een vermogen
gens een Kuhn patent instelbaar.
van maximaal 50 pk
Tenslotte is de ploeg voorzien van
per ploeglichaam. Hij is een soort triplex risters, d.w.z. dat
leverbaar van vier tot
ze zijn opgebouwd uit drie lagen.
en met zes scharen.
Een harde laag
De
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Kuhn Vari-Master L

een verdere brandstofbesparing en
bedieningsgemak. Voor deze ploegen is d eOptiLine het eerste en
enige instelsysteem voor dit soort
ploegen waarmee zonder zijwaartse trek kan worden geploegd. Niet
voor niets is het door de DLG bekroond met een zilveren medaille.
Met dit systeem is de inzet ook gro-

aan de binnenzijde, waar de grond
langs strijkt. Een zachtere laag in
het midden voor meer flexibiliteit en
een harde laag aan de achterzijde
waarmee het rister op de steunen
rust. Voor een langere levensduur
is de laag waar de grond langs
strijkt dikker, 3,3 mm in plaats van
2,3 mm.

Lemken staat in de
startblokken met de
Diamant 16

Ondanks de verbreding van het
programma, met zaai en spuittechniek, is bij de specialist Lemken akkerbouw-machine-techniek de
ploegtechniek nog steeds het belangrijkste segment van het leveringsprogramma. Ploegen worden
er in alle soorten en maten geproduceerd. Alleen al van de half gedragen ploegen, de Diamant, zijn er
meer dan 4000 verkocht. Lemken
heeft de Diamant nu verder geoptimaliseerd en aandacht besteed aan
www.ploegvereniging.nl

Lemken Diamant

ter geworden, bijvoorbeeld door het
gebruik van zwaardere trekkers met
meer vermogen. Het zijwaartse
trekken wordt veroorzaakt door de
asymmetrische opstelling van de
halfgedragen ploeg ten opzichte
van de trekker, en deze krachten
worden nu door het OptiLine sys-

Lemken Diamant

teem gecompenseerd. Dit realiseert
Lemken door een drukgestuurde
hydraulische cilinder. Welke een
aanvullend koppel op de trekker uitoefent en de treklijn naar het mid6
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den van de achteras verplaatst.
Volgens Lemken kan het brandstofverbruik hierdoor tot 10 procent
worden gereduceerd bij de halfgedragen ploegen. Als tweede wordt
de bestuurder ontlast omdat hij of
zij niet meer hoeft tegen te sturen.
Er is echter nog een brandstofbesparende voorziening, dat is de
tractieversterker, deze is uitgebreid
met een drukontlasting op de wendakker waarmee een grotere gewichtsverplaatsing van ploeg en
vooras van de trekker naar de achteras wordt verplaatst. Hierdoor
krijgt de combinatie als geheel
meer trekkracht.

Lemken Diamant

De hoofdlagers van de halfgedragen ploeg Diamant zijn verzwaard
en de Onland versie is nu aangepast zodat deze ook past achter
trekkers met een buitenbreedte van
vier meter. Hierdoor blijft er onder
moeilijke omstandigheden voldoende afstand tot de rand van de voor.
Tenslotte is er een traploze hydraulische werkdiepte instelling die vanuit de cabine bediend kan worden
voor meer comfort van de bestuurder. De Diamant 16 is vanaf dit jaar
leverbaar en kan worden geleverd
met Dural of Duramaxx risters tot
een maximum van een 9-schaar.
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Donateurs

Ploegvereniging is voor een groot
deel afhankelijk van de financiële
bijdrage van sponsoren en van donateurs.
Voor de donateurs die een machtiging hebben afgegeven zullen we
het donatiebedrag begin april 2019
afschrijven.
Alle donateurs danken we hartelijk
voor de bijdragen.

Deze nieuwbrief kwam tot
stand met bijdragen van Hendrik
Begeman en Hans Spieker.

Agenda

36e Europese wentel ploegwedstrijden in Ierland 30 en 31 maart
Deelnemers:
Har Meuwissen rondgaand
Ton Meuwissen wentel
Bert Bresser wentel
Ad Buijs coach en jurylid

22e Europese ploegwedstrijden
met oude tractoren 2019 in
Schotland op 26 en 27 oktober,
Deelnemers:
Leen Ras wielploeg
Jan Jonkers hefploeg
Jos Witte rondgaand classic
Marius Jenniskens heen– en weer
Ben Buijs heen– en weergaand
Maarten de Jong parallel
Jan de Pinth parallel
Peter Beex coach en jurylid
66e Wereldploegwedstrijden
2019 in Verenigde Staten van
Amerika op 30 en 31 augustus in
Baudette, Minnesota
Deelnemers:
Ad Buijs rondgaand
Gerjan Roetert wentel
Bert Bresser coach en jurylid
https://lakeofthewoodsmn.com

Adresgegevens secretariaat en
donateursadministratie:

67e Nationale Ploegwedstrijden
2019 op vrijdag 18 en zaterdag 19
oktober 2019 te Stadskanaal.

St. Ploegvereniging Nederland
Nieuwkuijksestraat 41
5253 AD Nieuwkuijk
info@ploegvereniging.nl

Kom ook kijken bij
een van deze wedstrijden.

www.ploegvereniging.nl

Donaties zijn welkom vanaf
€ 30.
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