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Ploeger meet en zweet
Kampioenen op het zand

Ploegen is niet alleen noodzaak, voor velen is het ook een hobby. En als je er goed in bent, kun je nog ploeg
kampioen van Nederland worden ook. Maar die eer is maar voor één ploeger per categorie weggelegd.
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september zweette menige ploeger peentjes. Wie is dit jaar de beste?

Alleen de toppers nemen een speciaal geprepa
reerde ploeg mee. Alvin Schuring doet het met
de drieschaar waar hij normaal ook mee ploegt.

Zijn vriendinnen slaan met aandacht de verrichtingen van Bart van der Lely uit Abbenbroek gade. Het helpt
niet om in de bovenste regionen te eindigen. Van der Lely werd tiende in het veld van achttien deelnemers.

Z

aterdag 12 september. Negen uur.
De zon schijnt over de tarwestoppel
op de percelen van het 1.000 hectare
grote Landgoed Scholtenszathe in Klaziena
veen-Noord. Over een paar uur zal het geel
van de stoppels veranderd zijn in het bruin
van geploegde zandgrond. Dan is ook bekend
wie de nieuwe ploegkampioenen van Neder
land zijn. Voor het zover is zullen de ploegers
al een paar keer op de bovenlip gebeten
hebben van de inspanning. Zijn er al ver
schillende bouten en moeren aangedraaid
en spindels verstelt. En zijn menige meet
linten zwetend af- en opgerold. De zand
grond laat zich prima ploegen. Uiteindelijk
wordt Limburger Jack van den Broek winnaar
in de categorie wentelploegen. Vooral de
mooie geren zorgen ervoor dat hij boven
Ton Meuwissen, de kampioen van vorig jaar,
eindigde. Meuwissen heeft verkeerd gekozen,
geeft hij toe. Hij gebruikte dit jaar kunststof
risters in plaats van metalen. En die legden
het zand niet zo mooi neer als Meuwissen
van tevoren verwachtte. In de categorie
rondgaand wint Har Meuwissen met zijn
John Deere en Kverneland-ploeg.
Opvallend is het grote aantal oldtimer trekkers,
ploegen en bijbehorende deelnemers dat
naar Scholtenszathe is gekomen: 58 in totaal.
In de categorie wentel toont Europees kam
pioen Bertus Huibregts uit Lage Zwaluwe met
zijn McCormick 439 en Rupstad EK-30 zich
heer en meester. In de categorie oldtimers
rondgaand wiel strijkt Roel Mennega met
een HATZ TL28 trekker en een Dreesmanploeg met de eer. Bij de groep rondgaand is
dat Co Looijensteijn uit Anna Paulowna met
zijn Ferguson 35X trekker en een Kverneland
Hydrein-ploeg.

Twee juryleden beoordelen onder meer de
beginvoor, de aanstorting, het onderwerken
van de stoppel en het inzetten en uitlichten.

Jack van den Broek aan het begin van de laatste
voren die hij ploegt. Uiteindelijk zal hij kampioen
worden in de categorie Wentelploegen met zijn
Kverneland-ploeg en Case IH-trekker.

Dick Schenk loopt terug naar zijn New Holland-trekker en Lemken-ploeg. Hij heeft net uitgemeten hoeveel
grond hem nog rest om te ploegen.
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Bij de oldtimers is het na gedane arbeid goed
rusten. Of eten. Al gaat een Brabants worsten
broodje er altijd wel in.

De kampioen wentelploegen 2008, Ton Meuwissen,
kijkt nog een keer over zijn ploeg. De kunststof
risters brachten niet wat hij verwachtte.
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