
Ploegwedstrijd met paard 

 

 

Zaterdag 7 april 2017, op boerderij Groot Zandbrink in Leusden 

 

Wij nodigen u van harte uit om ook dit jaar mee te doen aan de ploegwedstrijd in Leusden. Ook als u nog geen 

volleerde ploeger bent kunt u en uw paard(en) toch een leuke dag beleven. Een mooie dag met een historisch randje 

met naar we hopen een stimulans dat het oude ambacht “ploegen met paarden“ niet verdwijnt en ook in de 

toekomst blijft bestaan. 

Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een wat andere opzet van de dag. Wat blijft is een leuke, gevarieerde en 

gezellige dag op een mooie locatie en de goede sfeer.  

 

10.00 – 12.00 uur 

Ploegwedstrijd.  

De deelnemers starten na elkaar, met tussenruimte van 5 minuten, zodat de jury elke deelnemer in alle rust en 

eerlijkheid kan beoordelen. 

12.00 – 13.30 uur 

Lunch voor alle deelnemers en prijsuitreiking 

13.30 – 16.30 uur 

Middagprogramma met demonstraties, kinderhoek, schapen scheren, lammetjes aaien, oude werktuigen, 

natuurwandeling en nog veel meer. 

Het idee is om tijdens de demonstraties de bezoekers te laten kennismaken met het oude gebruik. Ploegen, eggen, 

zaaien met paarden. Wij vragen u, als deelnemer aan de ploegwedstrijd, ook een bijdrage te leveren aan de 

demonstraties in het middagprogramma. 

 

Aan u als deelnemer kunnen wij een reiskostenvergoeding aanbieden. Evenals een kleine vergoeding van € 100 voor 

uw bijdrage. Zonder uw ervaring kunnen wij deze dag niet organiseren.  Een dag van traditie die mede hierdoor 

bewaart blijft. 

Doet u weer mee ? 

Wij zijn uw opgave voor deelname aan de ploegdag graag tegemoet.  

Bij voorkeur per email: jacqueline@valleihorstee.nl  

of eventueel telefonisch: 06-3764 9657. 

Wilt u hierbij ook vermelden of u ook aan het middagprogramma deelneemt. 

 

Over de exacte invulling van de dag en de wedstrijd wordt u na opgave tijdig geïnformeerd. 

 

Hartelijke groeten, 

werkgroep evenementen, Vallei Horstee     

 



Aanmeldingsformulier 
Ploegdag Leusden,  

zaterdag 7 april 2018 

 

Ik doe wel / niet * mee aan de ploegwedstrijd, 

Naam deelnemer : 

Naam paard(en) : 

Soort ploeg  : 

 

Ik doe wel / niet * mee aan de paardendemonstraties, 

(interesse / voorkeur graag aangeven) 

ploeg 

eg 

cultivator 

kunstmeststrooier 

aardappelpootmachine 

kipkar 

boerenwagen 

bomenwagen 

 

Graag geven wij uw onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding (obv 

reisplanner) per bank, hierom vragen wij uw bankrekeningnummer. 

IBAN  : 

 

 

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen naar 

jacqueline@valleihorstee.nl. U kunt zich eventueel telefonisch aanmelden bij 

Jacqueline van Burgsteden 06 – 37.64.96.57 

 

 

*svp doorhalen wat niet van toepassing is 


