OTMV Noord Brabant Oefenploegen
In Noord Brabant kun je op diverse plaatsen
deelnemen aan wedstrijd ploegen.

nieuwe ploegers bij. Het lijkt soms dat dit door de
wedstrijd ploegers wordt vergeten.

Nadeel van een wedstrijd is dat je geen kans hebt om
iets te leren en nadat een van de bestuursleden zelfs
hoorde dat een oldtimer liefhebber voor de eerste
keer op een wedstrijd te horen kreeg dat hij maar
beter zijn ploeg in kon vetten want het zou toch niks
worden is besloten om een echte oefen ploeg dag te
organiseren.
Op 30-3 maart was het zover en een aantal
enthousiaste nieuwe ploegers vonden de weg naar
een prima ploegveldje tussen Sprundel en Klein
Zundert. Er was ook gezorgd voor begeleiding van
meer ervaren ploegers en onder een prachtige
voorjaarszon werd gestart met een theorie blok over
soorten ploegen, de vorm van het rister overbuik en
over rug.

De theorie van het ploegen uitgelegd.

De theorie werd vervolgens ook in de praktijk
bekeken, verschillende ploeg typen in de
hefinrichtingen van de aanwezige trekkers. Het samen
praten over de techniek en de voor en tegen van de
verschillende ploegen is natuurlijk al erg mooi.
De kennis over de werktuigen wordt hiermee
overgedragen en als je het hoort dan is het knap dat
er met bepaalde ploegen een mooi resultaat gehaald
kan worden. Afstellen en sleutelen is erg belangrijk en
je leert ploegen alleen door het veel doen. En om veel
te kunnen ploegen is het belangrijk over voldoende
oefen veldjes te beschikken anders komen er geen
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De theorie uitgelegd bij de verschillende ploegen

Na de theorie werd het tijd voor de praktijk en a.d.h.v.
het ploegboekje werden gezamenlijk de
wedstrijdveldjes uitgezet en mochten de ploegers hun
trekker voor het veldbordje zetten.

De ploeg de grond in bij uitzetten van de veldjes.

Veldjes uitmeten zodat er ook een geer in elk veldje komt.

Bij degene die de eerste keer gaan ploegen was de
spanning van het gezicht af te lezen.
De volgende activiteit is het neerzetten van de
jalonpalen waarmee de eerste voor recht over het
veld getrokken kan worden. Ook hierbij zijn de
aanwijzingen van de ervaren ploegers erg welkom.

Sleutelen, sleutelen en nog eens sleutelen.

De geer eruit ploegen of vlak beginnen wordt in de
praktijk niet gedaan zoals bij het wedstrijd ploegen.
Met het oog het land opnemen en met gevoel aan de
slag. Er zijn er die het nooit leerde en die het land wel
omwentelde maar dat is geen ploegen.

Vervolgens de eerste voor over het veld in de tegen
gestelde richting om een goede begin voor te kunnen
maken. Al snel is duidelijk dat er bij elke ploeg de
sleutels gebruikt moeten worden om de ploegen
zodanig af te stellen dat er ook geploegd kan worden.

Het uitmeten van de geer

De eerste voor onder toeziend oog van een van de begeleiders

Na de begin-voor is het opnieuw meten geblazen. De
veldjes hebben een geer en die moet eerst
uitgemeten worden.
Een bezoeker vindt het prachtig hoe de beginnende
ploegers met het zweet op het voorhoofd aan het
meten en sleutelen zijn. Hij blijkt een praktijk ploeger
te zijn. Honderden hectare land heeft hij geploegd.

Het uitrijden van de geer

Na het uitrijden van de geer, met de wielen of met
een lichte-voor was het tijd om aan het echte werk te
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beginnen. Opnieuw was het kwestie van sleutelen en
sleutelen. De combinatie van voor breedte, diepte, de
stand van het mes of schijfkouter de juiste positie van
de voorschaar zijn erg belangrijk. Ook de diepte
regeling afstellen is een hele kunst en het laten
werken van de ploeg valt niet mee.

Uitploegen van de geer
En als de voor na de geer netjes aansluit kan er verder
geploegd worden.

De eerste echte voor!

En vervolgens na de eerste voor de volgende die wel
mooi moet aansluiten. Mooi is te zien dat de ploegers
volledig opgaan in het leren ploegen. De tijd vliegt om
en er is alleen oog voor het ploegen. Inmiddels komen
er meer en meer bezoekers om te kijken wat er de
oldtimerploegers er van maken. De OTMV catering
draait op volle toeren zodat iedereen een hapje heeft.
En dan komt natuurlijk het moment dat de geer
daadwerkelijk in het ploegwerk zicht baar wordt.
Er zijn meer methodes om de geer te ploegen en ook
daarvoor worden de nodige tips en aanwijzingen
gegeven.
Mooi resultaat voor een beginnende ploeger
OTMV afd. Noord Brabant kan terugkijken op een
geslaagde eerste oefen ploeg dag. Dank aan de
begeleiders en de veehouder die het land beschikbaar
heeft gesteld.
Deze activiteit komt zeker terug op ons programma.
Samen de oude techniek in stand houden en leren
hoe ermee gewerkt kan worden. Dat past precies in
de doelstelling van onze vereniging!
Ploegers aan het werk
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