grondbewerking

Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

Vlak, schoon en recht

De kampioenen van de klei
Ploegen is nog steeds de basis van de grondbewerking in Nederland. En als je ergens kunt zien hoe goed ploegwerk eruitziet, moet je naar de Nationale Ploegkampioenschappen. Kun je ook meteen zien hoe het niet moet...

Als de schijfkouter is bijgesteld, kan Erik ‘t
Mannetje uit Rockanje een hap nemen van zijn
krentenbol die, vlak voor de zaterdagwedstrijd,
op het frame van de ploeg klaarligt.

G

oed ploegen is niet zomaar grond
omkeren. Nee, de voren moeten
recht, schoon en vlak zijn. En het
geploegde perceel mag geen gaten en kuilen
vertonen. Immers, een vlak perceel bezakt
en verweert ook gelijkmatig. Dat levert een
vlak zaaibed op, waaruit gewassen gelijk
matiger opkomen. En een gelijkmatige
opkomst betekent een betere opbrengst. En
daarmee heb je in een notendop de nood
zaak van goed ploegwerk te pakken. Tijdens
de Nationale Ploegkampioenschappen, die
vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober in het
Noord-Hollandse Slootdorp op de kleiperce
len van het proefbedrijf Oostwaardhoeve
plaatsvonden, was goed te zien wat ploegen
inhoudt. De onregelmatige grond met hier
en daar een zandkop, maakte het de deel
nemers niet gemakkelijk. Uiteindelijk leverde
Limburger Ton Meuwissen het mooiste
ploegwerk af in de categorie wentelploegen.
Bij de rondgaande ploegen nam eveneens
een Limburger de nationale titel mee naar
huis; Jac Linsen versloeg voormalig kam
pioenen Dorinus Schoonen en Ad Buis.

Overleg na het ploegen. Zou het werk goed genoeg zijn om een podiumplaats te veroveren?

Vorig jaar won Bert van Rijn nog het kampioenschap wentelploegen. Dit jaar liet hij Ton
Meuwissen en Wim van de Broek voorgaan.

De oudste trekker uit het grote veld oldtimers:
de Fordson F uit 1926 van Menno de Jong.

De grond is zwaar, het opgekomen koolzaad
soms hardnekkig. Toch moet en zal het allemaal met grond worden bedekt.

Werkende oldtimers

De concentratie is van Willem van Arkels gezicht te lezen. Uiteindelijk ploegde de Drontenaar zich met een
Massey Ferguson en Rumptstad ploeg naar een met Rienko Werkman gedeelde negende plaats.
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Bij de oldtimers konden liefhebbers hun
vingers aflikken. In tegenstelling tot veel old
timershows, waar trekkers stil poseren, zag
je nu trekkers van meer dan vijftig jaar oud
aan het werk. Waar zie en hoor je tegen
woordig nog een Lanz Buldog, een Farmall of
een Hanomag ploegen? Uiteindelijk ging de
eer naar Bertus Huijbrechts uit Lage Zwaluwe
met zijn McCormick 439. Bij de rondgaande
ploegen met wiel nam Peter Beeks uit Veld
hoven de beker mee naar huis. En bij de old
timers met een rondgaande ploeg in de hef
bleek Frans Das de beste.
Volgend jaar vinden de Nationale
Ploegkampioenschappen plaats op landgoed
Scholtenszathe in Klazienaveen.

De kampioen wentelploegen van 2008, Ton Meuwissen, stelt tijdens een van zijn laatste voren zijn ploeg
nog een beetje bij. Zijn bijna perfecte ploegwerk lijken golven van in de zon blinkende grond.

De provincie Noord-Brabant was goed vertegenwoordigd. Uit Zeeland kwam maar een
wentelploeger: Jaap de Vlieger.
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