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De toekomst is nu….  
….doch is het voor de meeste zich-
zelf respecterende organisaties een 
traditie om toch nog even weer te-
rug te kijken naar hetgeen er alle-
maal in die 365 dagen is gepres-
teerd of om af te vinken welke voor-
nemens naar het komende jaar ver-
schoven gaan worden. Met enige 
trots kan ik zeggen dat wij met el-
kaar in staat zijn geweest om de 
voornemens van 2014 uit te kunnen 
voeren. Daarvoor ben ik veel dank 
verschuldigd aan mijn medebe-
stuursleden en de overige vrijwil-
ligers, donateurs en sponsoren! 
De resultaten, o.a.: 
Een zeer geslaagde bedrijfsexcur-

sie naar Lemken in Alpen (Dld) in 
combinatie met het houden van de 
jaarvergadering. Geweldig te erva-

ren wat er in 10 
jaar tijd is veran-
derd, wat een 
technische ver-
nieuwingen en 
expansie! En dat 
slechts in zo’n 
korte tijd; 

Een instructie 
ploeglesweek voor AOC leer-
lingen; 

Afvaardiging van onze nationaal 
kampioenen naar de europese- en 
wereldkampioenschappen Geel, 
Ratheniska en Bordeaux. Elders 
in deze editie treft u een impressie 
aan van deze internationaal opge-
dane ervaringen; 

Voor Agrotechniek Holland: het or-
ganiseren van “de beste trekker-
chauffeur van Nederland” alsmede 
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een presentatie van oldtimertrac-
toren, machines en werktuigen in 
vroegere jaren van zaaien/poten 
tot en met het oogsten; 

De nationale ploegkampioen-
schappen in Brummen; een fijne 
samenwerking met de grondeige-
naren/gebruikers, goede ploegom-
standigheden, doch met 1 excen-
trisch gelegen veld, paardenploe-
gen en boomstamslepen; 

Het presenteren van de organisa-
tie en planning van de europese 
ploegwedstrijden in 2015 in Veen-
dam aan het internationaal deel-
nemersveld; 

En het voornemen?  Het organise-
ren van een groots en fantastisch 
ploegevenement met daarin gelijk-
tijdig de Europese ploegwedstrijden 
voor oldtimercombinaties, de euro-
pese wentelploegwedstrijden en on-
ze eigen nationale ploegkampioen-
schappen en trekkerbehendigheids-
wedstrijden 
 
Mede namens het bestuur wens ik 
u allen een gelukkig, maar vooral 
gezond Nieuwjaar!  
 

Mitas steeds bekender 
in de landbouw 
Tot voor enkele jaren hadden 
slechts weinigen van Mitas ge-
hoord. De laatste jaren doet het 
merk echter nadrukkelijk van zich 

spreken en zo zullen we de naam 
straks ook tegenkomen op onze na-
tionale ploegwedstrijden. 
Het was op de vorige Agritechnica 
dat ze als, voor ons, onbekende fa-
brikant ineens met een primeur 
kwam, met de Pneutrac. Een band 
die met extreem lage spanning en 
een daardoor groot contactopper-
vlak met de bodem, naar Mitas zegt 
ruim 50 procent meer ten opzichte 
van een gewone band. 
Wie is Mitas? We spreken Jean-
Paul Spijker, hij is de verkoopdirec-
teur voor de Benelux. “Mitas is een 
Tsjechische bandenfabrikant die al 
in 1933 is opgericht”. Niks nieuw 
dus.  
En hij gaat verder en vertelt dat Mi-
tas in Tsjechië is opgericht als een 
dochteronderneming van Michelin. 
Tijdens de tweede wereldoorlog 
werden er banden gemaakt voor 
het leger. Maar direct na de oorlog 
werd de fabriek genationaliseerd en 
werd er weer overgeschakeld op de 
productie voor civiele doeleinden. 
De naam werd toen Pneumichelin. 
In 1947 werd de naam Mitas in het 
leven geroepen als een combinatie 
van Michelin en Veritas, een rub-
berverwerkend bedrijf in Tsjechië. 
Zo lang bestaat de naam Mitas dus 
al. In onze regio kwam Mitas in 
beeld na de overname van de land-
bouwbandendivisie van het merk 
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Continental. En nu is het zo dat de 
Continental landbouwbanden wor-
den gemaakt door Mitas. Op korte 
termijn zal de naam Continental, 
voor de landbouw, worden vervan-
gen door Mitas. Daarbij wordt ze 
ondersteund door een aantal trek-
ker- en machinefabrikanten die Mi-
tas al als standaard af fabriek mon-
teren. In Europa wordt al één op de 
vier nieuwe trekkers op Mitas ban-
den geleverd. 
Sinds 2012 heeft Mitas een eigen 
vestiging in ons land, in Uden. En 
behalve dat ze hier flink aan de weg 
timmert, heeft ze eveneens in 2012 
een fabriek in gebruik genomen in 
Amerika, in Charles City (Iowa). 

Daar brachten we een bezoek en 
werden we rondgeleid door produc-
tiemanager Brian Wulff. In de fa-
briek is het proces mooi te volgen, 

te beginnen hoe het rubber vanuit 
Wisconsin op pallets binnenkomt. 
Geleidelijk zie je via verschillende 
bewerkingen al draaiend een soort 
band ontstaan, opgebouwd uit ver-
schillende componenten. Vervol-
gens wordt dit basisproduct voor-
zien van een voorbewerkte strip 
rubber dat het loopvlak blijkt te zijn. 
Dit wordt op de in aanbouw zijnde 
band gestikt. Uiteindelijk komen ze 
in vulcanisatiepers waar ze onder 

Het aangevoerde rubber gaat de productielijn in  

De Mitas fabriek in Charles City (Iowa) 

Het loopvlak wordt al draaiend aangebracht  
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hoge temperaturen (106 graden 
aan de buitenkant en 206 aan de 
binnenkant) gedurende een bepaal-
de tijd hun vorm krijgen, in geval 
van de band op de foto 1 uur en 40 
minuten. Temperatuur en de vulca-
nisatietijd zijn afhankelijk van de 
maat van de band, dit is dus een 
globale richtlijn. Een en ander luis-
tert nauw, want bij te lange tijd on-
der deze temperaturen verliest het 
rubber zijn elasticiteit.   
 
Wulff vertelt dat de locatie in Iowa 
niet toevallig is gekozen, het is een 
strategische plek centraal gelegen 
tussen veel trekker- en machinefa-
brikanten, zoals ondermeer New 
Holland, Agco, Case-IH en John 
Deere. Allemaal full line fabrikanten 
met naast trekkers, ook machines 
als maaidorsers en dergelijke. Dan 
vertelt hij dat de Amerikaanse far-
mer meer aandacht begint te krij-
gen voor het fenomeen bodemver-
dichting. Het is daar de gewoonte 
dat boeren met hun trucks over het 
land rijden, maar dat begint voor-
zichtig te veranderen. Een van de 

belangrijkste afnemers voor banden 
is de fabrikant Unverferth, deze ma-
ken graincarts, dat zijn overlaadwa-
gens die bij het combinen worden 
gebruikt. Met het groter worden van 
de combines en de capaciteit komt 
er ook vraag naar steeds groter 
wordende overlaadwagens, deze 
gaan inmiddels al tot 40 ton.     
Hiervoor maakt Mitas sinds kort hun 
grootste band, met de maat 
1250/50R32 met een draagver-
mogen van 16 ton. Tijdens ons be-
zoek was deze band nog niet ge-
produceerd, maar Wulff toonde ons 
wel een 1,90 meter hoge 
900/60R32, een 90 cm brede band 
goed voor een belasting van ruim 
10 ton bij 2,8 bar. Dat was tot dat 
moment hun grootste bandenmaat, 
ook voor overlaadwagens. In totaal 
maakt Mitas daar 50 verschillende 

maten landbouwbanden. 
Op de vraag welke band interes-
sant is voor het ploegen zegt Jean-
Paul Spijker: “Wat de ploegers zal 
aanspreken is dat op twee achter-
eenvolgende jaren de wereldkampi-

Brian Wulff toont de 900/60R32  
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oenen op Mitas banden nummer 
één zijn geworden. En dan jouw 
vraag, voor het ploegen is de 
AC70T een prima band”.  .  
 

John Deere en de klei 
van de Rock River  
Bij het horen van de naam John 
Deere denken we meteen aan de 
groengele trekkers en machines, 
maar daar voor ligt een lange 
ploeggeschiedenis, sterker nog, 
men wilde eigenlijk niet aan de trek-
ker. Dat leerden we afgelopen zo-
mer op de Historic Site van John 
Deere in de plaats Grand Detour, in 
de staat Illinois.  
Een uurtje ten westen van Chicago 
ligt Dixon, een plaats die er vooral 
op attendeert dat president Ronald 
Reagan er in zijn jeugdjaren heeft 
gewoond. Een paar kilometer noor-
delijker ligt Grand Detour, dat is de 
plaats waar John Deere de basis 
heeft gelegd voor de huidige onder-
neming. Van origine komt hij uit de 
staat Vermont, waar hij in 1804 is 
geboren en opgegroeid en waar hij 
ook zijn smidswerk is begonnen. In 
de plaats Hancock maakte hij ge-
reedschappen als hooivorken en 
schoppen. Zijn kenmerk was dat hij 
ze extra glad maakte waardoor 

mensen er gemakkelijk mee kon-
den werken. 
Maar de slechte economische voor-
uitzichten brachten hem in 1836 
naar Grand Detour.  
Regelmatig moest hij van boeren 
aanhoren hoe moeilijk de plakkeri-
ge grond bewerkbaar was. Met het 
ploegen moesten ze een spatel bij 
zich hebben om steeds het rister 
schoon te steken.  

Dan wordt hij in 1837 op een dag 
gevraagd voor een reparatie aan 
een zaagmolen. Als de zon in een 
glanzend zaagblad speigelt brengt 
dit hem op het idee van zijn glad af-
gewerkte schoppen en vorken. Hij 
neemt een gebroken zaagblad 
mee, verwijderd de zaagtanden. Hij 
stookt het warm en buigt het in de 
vorm van een rister. Van hout en 

In het John Deere hoofdkwartier in Moline is men 
niet vergeten waar het ooit mee is begonnen, de 
ploeg  
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boomwortels maakt hij het frame en 
de handvatten. Met zijn pas ontwor-
pen ‘ploeg’ gaat naar Lewis Cran-
dall’s farm. Die heeft plakkerige 
grond aan de oever van de Rock 
River, en een mooie grond om te 
testen. En, het werkt. Crandall is 
enthousiast en koopt de ploeg met-
een en rekent ook gelijk af. Sterker 
nog, hij bestelt nog twee ploegen.  
John Deere zei hierover: “Na deze 
dag was mijn leven nooit meer het-
zelfde”. Gedurende 80 jaar zou bij 
John Deere de paardenploeg het 
hart van de productie worden.   
De ploegen slaan aan en er komt 
veel vraag naar. Om daar aan te 
kunnen beantwoorden gaat hij in 
1843 een samenwerking aan met 
zijn vriend en vroegere medewerker 
Leonard Andrus. Het bedrijf ontwik-
kelt zich tot Andrus & Deere Co. 
Maar in 1848 besluit John Deere 
om zich uit te kopen en begint hij in 
Moline opnieuw met een fabriek, 
Moline ligt iets verder naar het wes-
ten in de staat Iowa, aan de Missis-
sippi. Hij kan daar gebruik maken 
van waterkracht en met de rivier 
zijn er betere transportmogelijkhe-
den. 
De fabriek in Grand Detour veran-
dert na de dood van Andrus in 
Grand Detour Plow Company, het 
verhuist naar Dixon en wordt in 
1919 verkocht aan J.I.Case in Raci-
ne. Op de locatie in Grand Detour 

hebben archeologen nu de vroege-
re fabriek blootgelegd en is er een 
Historic Site opgezet dat een inte-
ressant beeld geeft over de begin-
jaren van John Deere. In een repli-
ca van de fabriek worden demon-
straties gegeven door Rick Traman, 
die daarnaast interessant kan ver-
tellen hoe het allemaal is gelopen.  
John Deere ontwikkeld zich verder 
in Moline en gedurende 80 jaar was 
de ploeg het hart van de onderne-
ming. In 1859 geeft hij het stokje 
over aan zijn zoon Charles. Die zou 
met 49 jaar de langst zittende presi-
dent worden van John Deere. On-
der diens schoonzoon William But-
terworth wordt in 1919 de Waterloo 
Gasoline Engine Company overge-
nomen. Hoewel Butterforth er aan-
vankelijk tegen was, werd de fa-
briek toch bij meerderheid van 
stemmen overgenomen. Daarmee 
haalt John Deere met de bekende 
Waterloo Boy de productie van 
trekkers in huis. Het daarop volgen-

De Waterloo Boy in het John Deere Paviljon in Mo-
line. De trekker werd van 1917 tot 1924 gebouwd  
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de John Deere Model D werd de 
eerste door John Deere zelf ontwik-
kelde en gebouwde trekker, deze 
bleef 30 jaar in productie. 
 

Wereld ploeg-
wedstrijden 2014 
In het weekend van 23/24 augustus 
arriveerden onze nationale kampi-
oenen Stefan Schreur en Ad Buijs 
en hun coach Piet Meuwissen in St. 
Jean d’Illac in de omgeving van de 
mooie stad Bordeaux. Op maandag 
25 augustus werd er vol enthousi-
asme begonnen met het oefenen. 
Hiervoor was een hectare grond 
gehuurd waarop suikermais was 
verbouwd.  De omstandigheden 
waren niet echt ideaal, want het 
was zeer droog en warm. Op vrij-
dagavond begon het officiële pro-
gramma. De deelnemers en gasten 

waren verdeeld over twee hotels 
vlakbij het vliegveld op een indu-
strieterrein langs snelwegen. Op 
zaterdag waren er excursies in de 
omgeving, naar een wijncoöperatie 
in St Emilion en een boerderij met 
fokvee dat veel prijzen behaalt, lun-
chen in een gymzaal en ter afslui-
ting een bezoek aan de prachtige 
stad St. Emilion, waar we met een 
treintje door de vele wijngaarden 
werden rondgereden. Op zondag-
morgen zaten we om half tien al 
aan de oesters en de witte wijn, 
waarna de hoogste zandduin van 
Europa kon worden beklommen. 
Na een stop bij een BBQ restaurant 
was er een boottocht langs oester-
kwekerijen aan de kust en konden 
we de beroemde zandduin bewon-
deren vanaf het water. Vanaf 
maandag begonnen onze ploegers 
met het officiële oefenen. Maandag 
en dinsdag (verplicht) op de stoppel 
en woensdag en donderdagoch-
tend op grasland. Dit i.v.m. de 
droogte. Het grasland kon dan nog 
beregend worden. Tot woensdag 
verliep het voorspoedig, echter 
aangekomen op het grasperceel 
was, na een paar meter ploegen, 
de trekker van Stefan niet meer Stefan, Ad en Piet vergezeld door Sus Echelpoels 

en Johan Merkx 
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 Rondgaand   
Naam Pnt Plaats 

Ad Buijs   420.5 1 

Har Meuwissen   399.0 2 

John Meijers   379.5 3 

Jannes van de Pas 372.5 4 

Clemens Wouters   367.0 5 

Bart Vonk   311.0 6 

Arie Wieringa   292.0 7 

Theo Lambers   277.0 8 

Wentel   
Naam Pnt Plaats 

Ton Meuwissen   438.0 1 

Stefan Schreur   431.0 2 

Mark Veldink   405.0 3 

Jack van de Broek 395.0 4 

Bert Bresser   388.0 5 

Henry Schroijen   369.5 6 

Gerjan Roetert   363.5 7 

Harm van der Velden 358.0 8 

Vincent Niehof   357.0 9 

Henk Klein Koerkamp  353.0 10 

Bram van Beers  331.5 11 

Gerard Kienhuis   328.0 12 

Dirk Lagerweij   299.5 13 

Leonard Smalheer   279.0 14 

Jaap Boksem   274.0 15 

Remko Klein Douwel  273.5 16 

Jules Hermans   255.0 17 

Leon van de Velde 253.0 18 

Wim ten Velde  95.0 19 

Oldtimer rondgaand hef   
Naam Totaal Plaats 

Co Looijenstein 152 1 

Frans Das 149 2 

Jan de Pinth 146 3 

Kees de Looff 139 4 

Maarten de Jong 138 5 

Reint Lingbeek 134 6 

Jantinus Joldersma 131 7 

Bertus Huijbrechts 130 8 

Aljan Nicolai 128 9 

Tom Smaling 127 10 

Jan Jonkers 126 11 

Dinant Nicolai 121 12 

Noud van Roij 118 13 

André Veldman 116 14 

Geert Knecht 115 15 

Arie Degenkamp 115 16 

Dirk Beverlo 115 17 

John Degenkamp 111 18 

Herman Zwiers 110 19 

Ad de Jong 77 20 

Uitslagen Nationale Ploegwedstrijden Brummen/Cortenoever 2014               
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AOC   
Naam Pnt Plaats 

Jur Veenink 182.0 1 

Peter van Beek 168.5 2 

Luuk Bolder 162.5 3 

Rolf Westers 160.0 4 

Ad den Engelse 159.5 5 

Mark Beijert 158.0 6 

Klaas Willem Dijkstra 155.5 7 

Noud Wijne 153.5 8 

Jinte Verstege 148.0 9 

Job Stenekes 146.0 10 

Oldtimer heen en weer   
Naam Pnt Plaats 

Jan Hollebrandse 147 1 

Ben Buijs 146 2 

Jan Ligtvoet 145 3 

Piet Kuijpers 142 4 

Ad Hagenaars 139 5 

Kees Romme 138 6 

Luud Jacobs 137 7 

Maurice van der Aa 134 8 

Marco Ridder 132 9 

Toon de Nijs 132 10 

Johan Crooijmans 130 11 

Robert Smout 128 12 

Martin Schoneveld 127 13 

Kees Bastiaansen 122 14 

Doitze Zwart 120 15 

Anko Broekema 114 16 

Jan Oosterhof 110 17 

Jan Wolters 110 18 

Piet Bos 106 19 

M. v.d. Berg 103 20 

Jeroen van Dis 102 21 

Oldtimer rondgaand wiel   
Naam Totaal Plaats 

Roel Mennega 151 1 

Menno de Graaf 150 2 

Jan van de Zanden 150 3 

Peter Beex 144 4 

Hans Kuipers 143 5 

Leen Ras 142 6 

Henri Schut 141 7 

Harm Bonder 140 8 

Henk Tuijtelaars 136 9 

Bas Martens 131 10 

Jan Rijnen 130 11 

Rene Schut 127 12 

Albert Tepper 124 13 

Adrie van Strien 124 14 

Tinie Verhoeven 124 15 

Harrie Kusters 124 16 

Gerrit van Vliet 121 17 

Gerrit Jan Vrieling 120 18 

Karel Tuijtelaars 120 19 

Joan Havermans 112 20 

Rabbe Vedder 101 21 

Paarden eenspan heen en weer gaand 

Kees Koenen 143 1 

Chris Olbach 123 2 

Bennie Peek 103 3 

Gerard Horst 74 4 

Paarden tweespan heen en weer gaand 

Ad Copal 144 1 

Johan Kolkman 123 2 

Herman Stoltenberg 114 3 

Harry van der Velden 103 4 

Uitslagen Nationale Ploegwedstrijden Brummen/Cortenoever 2014               
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vooruit te 
branden. 
Dit was…!! 
Er werd 
veel ge-
beld met de dealer in Nederland. 
De Franse dealer werd ingescha-
keld. Iedereen probeerde te helpen 

en uiteindelijk kwam donderdag-
avond laat het goede bericht, dat 
Stefan op vrijdag deel kon nemen 
aan de wedstrijd. Wat een opluch-

ting, toch niet 
voor niets hier 
naar toe geko-
men. De trekker 
was niet 100%, 
maar er kon ge-
ploegd worden. 

Van Stefans enthousiasme was niet 
veel meer over, maar hij heeft zich 
weer opgeladen. Ad had ondertus-
sen goed geoefend en was er klaar 
voor. Donderdagmiddag stond de 

officiële opening gepland 
op het tentoonstellingster-
rein bij de wedstrijdvelden. 
En wat niemand verwacht-
te, gebeurde natuurlijk tij-
dens de openingsspeech. 
Het REGENDE!!! Wel 15 
minuten. Iedereen stond 
daar in het stof in zijn 
mooiste outfit en dan re-

gen.  Iedereen vloog ergens een 
tent in. Het was jammer maar ook 
heel komisch. Daarna stoffig en nat 
naar de kerk in Bordeaux. Op vrij-
dag was de wedstrijd op de stoppel. 
Ad eindigde deze eerste wedstrijd-
dag als vijfde en Stefan als twaalf-
de. Op zaterdag op het gras eindig-
de Ad als zevende en Stefan ook 
op een mooie zevende plek. We-
reldkampioen rondgaand is Ea-
monn Tracey uit Ierland en wentel 
Andrew Mitchell uit Schotland. Ad 
eindigde uiteindelijk op een mooie 
zesde plaats en 
Stefan op  de 
twaalfde. Proficiat 
ploegers en coach! 
Geweldig geploegd. 
Nederland doet 
goed mee! We heb-
ben het met zijn al-

Willemien, Stefan, Ad en Piet 
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len en onze Belgische ploeg vrien-
den erg gezellig gehad. Het pro-
gramma veranderde nog al eens, 
waardoor je alert moest blijven. Het 
eten was niet altijd even gevari-
eerd, kip afgewisseld met eend. Al-
les had vleugels. We zeiden tegen 
elkaar, dat we wel naar huis kon-
den vliegen en dat heb ik, onderge-
tekende, ook gedaan, maar wel met 
KLM. 
Dit verslag was van Willemien Spie-
ker-Looman. Ze was bestuurslid 
van de World Ploughing Organizati-
on van 2000 tot en met 2014.  
Remmelt Panman neemt haar stok-
je over.   
 

Europese ploeg-
wedstrijden 2014 
Op 23 en 24 augustus vonden bij 
het Thomas More College, het 
agrarisch opleidingsinstituut in het 
Belgische Geel, de 31e Europese 
ploegkampioen-
schappen plaats.  
"onze jongens" 
Mark Veldink uit 
Deventer en Ton 
Meuwissen uit 
Maasbracht lieten 
daar hun beste 

kunsten zien. Voorafgaand aan de 
wedstrijddagen was er gelegenheid 
om te oefenen. Ton kreeg tijdens 
de “grasoefendag” ook nog de gele-
genheid om te mogen oefen met 
enig sleutelgereedschap om zijn 
trekker weer rijdend te krij-
gen….met als gevolg dat de mees-
te fijne kneepjes op het grasland-
ploegen slechts in theorie konden 
worden geoefend. Ton had welis-
waar al veel internationale ervaring, 
doch grasland kun je nooit genoeg 
hebben geploegd. Echter onder de 
bezielende begeleiding van hun 
coach Arnold Tijhuis kwamen ze 
geheel geprepareerd en vol goede 
moed aan de start.  
21 deelnemers uit 13 europese lan-
den namen deel aan deze wed-
strijd. Mark en Ton hadden beide 
hun eigen vertrouwde combinatie 
meegenomen. Voor Ton betekende 
het bijna een thuiswedstrijd qua af-

stand. Dat is dan 
weer een voordeel 
als je in Limburg 
woont. 
De eerste dag 
werd er geploegd 
op een tarwestop-
pel. Het land was 

Ton Meuwissen, Mark Veldink, Arnold Tijhuis 
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mooi vlak en het weer was prima! 
Echter pech bleef Ton niet be-
spaard: de trekstang had het bege-
ven. De servicebus was snel ter 
plaatse en de ploeger laste de bei-
de delen vakkundig en snel weer 
aan elkaar. Gelukkig kon het veld 
nog tijdig worden omgeploegd. 
Hoezo “ploegen is niet spannend?” 

Als interna-
tionaal deel-
nemer moet 
je op alle 
fronten hier-
mee goed 
kunnen om-
gaan. Het 
bewijs was 
geleverd. 
De tweede 
dag werd er 
geploegd op 
grasland. 
Mooie stevi-

ge grond doch nog met beperkte 
beworteling. De velden lagen na 
het ploeg er als een plaatje bij met 
mooie accentueringen.   
Het was voor de Nederlandse deel-
nemers fijn om te zien dat er vele 
fans en ploegfanaten waren om 
hen mentaal te ondersteunen. 
Mark Veldink is op de 13e plaats 
geëindigd en Ton is 6e geworden.  
De prijsuitreiking vond plaats op het 
ploegveld vanaf een nieuw scrab-
blewoord “tentoonstellingspodium-

en ontvangstruimtetrekker-
opleggercombinatie” van de hoofd-
sponsor NewHolland. De wedstrij-
den zijn in een zeer vriendelijke 
sfeer verlopen en de deelnemers 
(concurrenten) spraken en lachten 
veel met elkaar, zowel vóór als na 
de wedstrijden. 
Tijdens de wedstrijddagen werd het 
ploegevenement versterkt door di-
verse presentaties, waaronder de 
hoofdsponsoren NewHoland en Mi-
tas ( Beide bedrijven hebben toege-
zegd ook hoofdsponsor te zijn op 
de europese wedstrijden in 2015 in 
Nederland). Voor 
jong en oud was 
er genoeg te bele-
ven. ’s Lands wijs, 
’s lands eer: de 
trekkerbehendig-
heidswedstrijden 
werden ook op 
het festivalterrein 
gehouden en wel 
op een voor ons 
verrassende wij-
ze. Eén van de 
bijzondere proe-
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ven was het openen van een bier-
flesje in een krat met de hefin-
richting van een 150pk sterke trek-
ker. Wilt u dat zien? Kom dan kijken 
tijdens de europese wedstrijden, 
welke gehouden worden in Veen-
dam op 19 en 20 september 2015!  
 
European Vintage 2014  
De European Vintage Ploughing 
Contests, of in gewoon Nederlands 
de Europese ploegwedstrijden voor 
oude trekkers, waren dit jaar in Ier-
land bij het plaatsje Ratheniska. 
Deze wedstrijd was ondergebracht 
bij de Ierse nationale ploeg wed-
strijden. Dit is een 3-daags gebeu-
ren, deze keer van 22 t/m. 24 sep-
tember, met daaraan gekoppeld 
een giga grote openlucht landbouw-
beurs. Even wat getallen, er waren 

337 ploegers verdeeld over 23 ca-
tegorieën en het hele spektakel  
trok dit jaar een record aantal be-
zoekers van 279.000..!!  
Ons team bestond uit Roel Menne-
ga (rondgaand wiel), Co Looijes-
teijn (rondgaand hef, oldtimer), Jan 
de Pinth (rondgaand hef, youngti-
mer) en Marius Jenniskens (heen- 
en weergaand). Ook Aljan Nicolai 
was weer mee, deze keer als head-
steward en Harry Hoving als coach/
jury. Verder ook onze partners, de 
beide zonen van Marius en nog een 
viertal supporters, in totaal 18 per-
sonen. 
Het was weer een heel gepuzzel 
om trekkers en ploegen op een be-
taalbare wijze in Ierland te krijgen. 
Uiteindelijk is gekozen voor 4 af-
zonderlijke combinaties van auto/

camper plus kar via de route 
Calais– Dover, dwars door En-
geland en Wales en dan Fish-
guard-Roslare. Vanaf ’s-
Hertogenbosch zo’n 1.000 km 
en in 1 dag niet te behappen, 
hetgeen betekent dat er onder-
weg ook nog een keer over-
nacht moest worden. 
Voor ons begon het evene-
ment met inschrijven op zon-Roel Mennega, Jan de Pinth, Co Looijesteijn, Aljan Nicolai, 

Harry Hoving en Marius Jenniskens  
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dagmiddag, ’s avonds gevolgd door 
een 4-gangen welkomstdiner in een 
chique hotel in Portlaoise. Wat we 
allemaal hebben gegeten weet ik 
niet meer, maar het smaakte goed 
en voor wie het echt wil weten, Die-
na Mennega heeft foto’s gemaakt 
van alle gerechten. Ook vermel-
denswaardig, één van de genodig-
den was Eamonn Tracey, de nieu-
we wereldkampioen rondgaand, die 
in dit deel van Ierland woonachtig 
is. 
Op maandag, dus nog vóór het ei-
genlijke evenement, was er gele-
genheid om te oefenen. Dit was net 
als alle ploegvelden op graanstop-
pel met geen of weinig los stro. Dat 
was het probleem dus niet, wel hier 
en daar diepe spuitsporen, maar 
het allerergste waren weer die el-
lendige stenen! Dat was alle voor-
gaande keren dat we aan de ande-
re kant van de Noordzee waren ook 
het geval, maar zo erg als deze 
keer heb ik het nog niet meege-
maakt. 
Maandagavond was de jaarverga-
dering van de European Ploughing 
Association (EPA).  Op deze verga-

deringen worden besluiten geno-
men over tarieven, benoeming van 
functionarissen en eventuele aan-
passingen van de spelregels. Wat 
dit laatste betreft , er is nu besloten 
dat elk land een extra heen- en 
weergaande ploeger mag leveren, 
waarmee het maximum aantal deel-
nemers per land op 5 komt. 
Dinsdag-
ochtend 
was de of-
ficiële ope-
ning van 
de Euro-
pean Vin-
tage 
Ploughing 
Contests. Dat gebeurde met het ze-
genen van de ploeg en het hijsen 
van de vlaggen van de deelnemen-
de landen, deze keer Engeland, 
Schotland, Wales, Isle of Man, 
Noord-Ierland, Ierland, België en 
Nederland. Meestal doen Duitsland 
en Denemarken ook mee, maar die 
hadden nu alleen een steward en/of 
een jurylid afgevaardigd. 
Ja en toen waar we voor kwamen, 
de wedstrijd! Volgens het EPA-
reglement is de toegestane tijd 20 
minuten voor de beginvoor plus 4 
uur om het veldje af te ploegen. De 
wedstrijdleiding had echter besloten 
om er 20 minuten plus 3 uur van te 
maken met als motivatie dat alle 
wedstrijden dan tegelijk zouden be-

Roel Mennega  

Jan de Pinth 
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ginnen en eindigen. Ter compensa-
tie waren de afmetingen van de 
veldjes teruggebracht naar  50 x 13 
meter bij rondgaand en 50 x 8/12 
bij heen- en weergaand, wel heel 
erg klein dus. Voordeel daarvan 
was dat je ook minder stenen naar 
boven kon ploegen, want die zaten 

ons ook nu weer 
in de weg. Tij-
dens de wed-
strijd werd al 
gauw duidelijk 
dat Marius niet 
met lege han-
den naar huis 
zou gaan. Het 

ploegwerk van Jan en Co zag er 
ook redelijk uit, maar dat van Roel 
was beduidend minder. 
Bij de prijsuitreiking bleek dat Mari-
us overduidelijk winnaar was ge-
worden en dat Co verrassend op de 
tweede plaats terecht was geko-
men. Bij de Europese wedstrijden 
worden op de dag zelf alleen de 
eerste drie van elke categorie be-
kend gemaakt, de volledige uitslag 
laat vaak dagen op zich wachten en 
dat was nu ook weer het geval. 
Donderdag (of vrijdag?) hoorden 
we dat Jan enigszins tegenvallend 

vijfde was geworden en Roel zes-
de, net één plaats hoger dan de 
Belg Luc van de Kerckhove, waar 
hij een weddenschap mee was 
aangegaan.  
Een week later kregen we te horen 
dat er fouten waren gemaakt bij het 
invoeren van de punten; volgens de 
gecorrigeerde uitslag is Co naar de 
vierde plaats zijn geduikeld..!! Dit is 
natuurlijk een onvergefelijke slor-
digheid bij een wedstrijd op dit ni-
veau en het is bovendien niet de 
eerste keer dat dit gebeurt.  
Volgend jaar zijn de Europese 
ploegwedstrijden voor oude trek-
kers op 20 september in Veendam, 
samen met Europees wentel  en 
onze eigen nationale wedstrijd. De 
winnaars van onze nationale wed-
strijd van dit jaar in Cortenoever 
zullen daarvoor worden uitgeno-
digd. 

Co Looijesteijn , Ierse boer-
en steenrijk. 

Marius Jenniskens, gefeliciteerd! 
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Uitnodiging  
jaarvergadering vrij-
dag 6 februari 2015  
Locatie :  
Kverneland Group Nieuw-Vennep  
Hoofdweg 1278  
2153 LR Nieuw - Vennep  
 
Agenda :  
9.30 u Ontvangst met koffie  
10.30 u Opening Jaarvergadering  
Terugblik nationale en internatio-

nale ploegwedstrijden 2014  
Financiële stand van zaken  
Afvaardigingen internationale 

wedstrijden 2015  
Nationale ploegwedstrijd 2015  
Europese ploegwedstrijden 2015 

in Veendam  
Rondvraag en suggesties  
12.30 u Lunch, aangeboden door 
Kverneland  
13.30 u Bedrijfspresentatie en rond-
leiding  
15.30 u Einde jaarvergadering  
 
In verband met de lunch dient u 
voor 30 januari door te geven 
met hoeveel personen u komt.  
Opgave bij het secretariaat;  
info@ploegvereniging.nl of  
jdepinth@home.nl  

Wij hopen u te ontmoeten op          
6 februari.   
 

Agenda 2015 
 
32e Europese wentel ploegwed-
strijden in Nederland op 16– 21 
september te Veendam 
europeanploughingfederation.eu  
 
Europese ploegwedstrijden met 
oude tractoren in Nederland op 
20 september te Veendam. 
 
63e Nationale Ploegwedstrijden 
op 18—19 september te Veendam. 
 
62e Wereldploegwedstrijden in 
Denemarken op 3-4 oktober 
in Vestbo, Hjardemålvej 114, DK-
7700 Thistede worldploughing.org 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot 
stand met bijdragen van Hendrik 
Begeman, Harry Hoving, Rem-
melt Panman, Willemien en Hans  
Spieker 


