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Programma 2019 

Donderdag 21 november 
 
8.00–11.00 u Inschrijven en loting moderne en AOC ploegers.  
 (kan ook telefonisch 06-53 89 63 44)                                 
 
8.00–1 .00 u Oefenen, veldjes afploegen, eindvoor dicht ploegen.  
 LET OP TIJD! Na het oefenen opstellen voor de parade. 
 
Vrijdag 22 november 
 
8-10.30 u Inschrijving en loting Oude Tractoren.  
 (kan  ook telefonisch: 06 53 89 63 44)                          
                                            
8.00 u Oefenen Oude Tractoren. Eerst melden op secretariaat. 
  
9.00 u Instructie jury, uitdelen hesjes.                                            
                                           
10.00 u Opening Nationale ploegwedstrijd 2019. 
 Instructie deelnemers in de tent. 
 
10.30 u Parade 
 
11.15 u Start Nationale ploegwedstrijd  “beginvoor”. 
                                                                                                               
11.35 u Einde “beginvoor”, pauze deelnemers. 
 
12.20 u Hervatting Nationale ploegwedstrijden. 
 
13.30 u Einde ploegwedstrijd 
 
16.00 u Deelnemers, rugnummers inleveren op het secretariaat.         
 
1 .00 u inde oefenen oude tractoren, opstellen voor de parade. 
 Loting 2e dag modern, opstellen voor de parade. 
 
17.00 u Bekendmaking voorlopige uitslag eerste dag modern. 
 Bekendmaking winnaars AOC ploegwedstrijd in de tent.      
 
17.15 u Stamppotbuffet, € 13, voor 20 november 
 aanmelden via: info@ploegvereniging.nl 
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Programma 2019 –2- 

Zaterdag 23 november 
 
8.00 u Instructie jury, uitdelen hesjes. 
 Instructie jury oude tractoren, uitdelen hesjes. 
 
8.00-15.00 u Technische inspectie oude tractoren en ploegen. 
                                           
9.00 u Opening Nationale ploegwedstrijden. 
 Instructie deelnemers in de tent. 
 
9.15 u Inschrijven en loting paardenploegen op het secre-
 tariaat.                                          
 
9.30 u Parade 
 
10.00 u Start Nationale ploegwedstrijd, modern, oude tractoren  
 en paarden. 
                                                                                                               
10.20 u Einde “beginvoor”, pauze deelnemers. 
 
11.50 u Hervatting Nationale ploegwedstrijden. 
 
13.30 u Einde ploegwedstrijd modern en paarden. 
 
14.30 u Einde ploegwedstrijd oude tractoren.  
 
15.00 u Deelnemers, rugnummers inleveren op het secretariaat.         
 
16.30 u Bekendmaking uitslagen: 
  Paarden 
  Oude tractoren 
  Modern 
 
18.00 u Sluiting. 
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Werken aan een 
duurzame toekomst 
met zonneparken

www.powerfield.nl



Uw grond duurzaam inzetten?
Heeft u grond of een locatie te koop of te huur voor het opwekken van zonne-energie? 
PowerField is een 100% Nederlands bedrijf die grote grondgebonden zonneparken realiseert 
vanaf 10 hectare. Samen met u willen wij de verduurzaming van Nederland versnellen. 
Als grondeigenaar krijgt u een aantrekkelijke vergoeding en wij ontwikkelen het zonnepark van A tot Z.

Landschappelijke en maatschappelijke inpassing

Samen met de omgeving zorgt PowerField ervoor dat het zonnepark landschappelijk en 
maatschappelijk wordt ingepast, dit in samenwerking met de omgeving. Besdragende beplanting 
kan bijvoorbeeld worden aangelegd zodat het zonnepark aan het zicht wordt onttrokken. 
Hierdoor ontstaat een voedingsbron voor o.a. weidevogels en insecten. Een dubbelfunctie 
is ook mogelijk, door klein vee te laten grazen onder de zonnepanelen.

Hoe gaan wij te werk?

Wanneer u grond of een locatie beschikbaar wilt stellen voor het opwekken van zonne-energie 
kunt het volgende van ons verwachten:

-   U verkoopt of verhuurt uw grond aan PowerField en u ontvangt een aantrekkelijke vergoeding;
-   PowerField verzorgt het gehele traject, de vergunningen, de installatie en exploitatie;
-   U draagt mee aan een duurzaam Nederland en ontvangt een aantrekkelijke vergoeding.

Heeft u interesse?

Neemt u contact op met PowerField via:
084-4300038
info@powerfield.nl

www.powerfield.nl
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Internationale wedstrijden 
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BASF Nederland B.V., Divisie Agro, Postbus 1019, 6801 MC Arnhem. Telefoon (026) 371 72 71, www.agro.basf.nl
Lees voor gebruik eerst het etiket en vraag uw leverancier om een op maat gesneden advies. 

De juiste chemie is heel belangrijk.
Ook in zakelijke relaties.






