Reglement Oldtimer Ploegwedstrijden oldtimerverenigingen, uitgave januari 2017

Inleiding
Het doel van dit reglement is het op een eenduidige, veilige en correcte wijze laten
verlopen van alle ploegwedstrijden met oldtimer trekker en ploeg. Dit reglement is
van toepassing op alle oldtimer ploegwedstrijden georganiseerd door of onder
auspiciën van een oldtimer vereniging of Ploeg Vereniging Nederland.
In dit reglement wordt onder meer ingegaan op:
A. reglement voor rondgaand ploegen - categorie 1 & 2 (pagina 2 – 9)
B. reglement voor heen- en weergaande ploegen - categorie 3 (pagina 10 – 18)
In categorie 1, 2 en 3 wordt uitleg gegeven over de trekker, de ploeg, de
deelnemers, de taakverdeling, het verloop van de wedstrijd en de beoordeling.
Op pagina 2 vindt u de begripsomschrijvingen.
Doel van dit reglement:
Dit reglement is de basis voor het houden van een oldtimer ploegwedstrijd. Daar
waarin het reglement niet voorziet wordt een besluit genomen door het bestuur of
wedstrijdcommissie. Over genomen besluiten kan men niet in discussie gaan en niet
in beroep gaan.

Het reglement is opgesteld en uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de
Ploeg Vereniging Nederland (PVN) en word ondersteund door KLW, HMT en OTMV.

Handtekening akkoord:
Voorzitter Ploeg Vereniging Nederland

_____________________________________

Datum:

_________________________________2017
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN REGLEMENT OLDTIMER PLOEGWEDSTRIJDEN:
A

Trekker-ploegcombinatie wordt ingedeeld groep:
1. Vintage: in productie genomen voor 31 december 1959
2. Classic: in productie genomen tussen 31 december 1959
en 31 december 1974;

B

Categorie 1: rondgaande wielploegen;

C

Categorie 2: rondgaande hefploegen Classic/youngtimer;

D

Categorie 2: rondgaande hefploegen Vintage/oldtimer;

E

Categorie 3: heen & weergaande ploegen Classic/youngtimer;

F

Categorie 3: heen & weergaande ploegen Vintage/oldtimer;

G

Wedstrijdcommissie: commissie van personen inclusief de grondeigenaar van
het perceel waarop de wedstrijd wordt georganiseerd, die de volmacht van
het bestuur van de organiserende oldtimervereniging heeft om de
ploegwedstrijd te organiseren en zelfstandig beslissingen te nemen;

H

Technische commissie: deze is benoemd door de wedstrijdcommissie of
oldtimer vereniging en beoordeelt enerzijds de trekkers en de ploegen op de
juiste indeling in de categorie en anderzijds op de originaliteit van trekker en
ploeg;

J

Jury: deze is door de wedstrijdcommissie benoemd om de ploegresultaten van
de ploegers te beoordelen conform het gestelde in het wedstrijdreglement.
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A. Wedstrijdreglement categorie 1 & 2 rondgaande ploegen
1.TREKKER
 trekker met (originele)gewichten zijn toegelaten, mits de gewichten deugdelijk
en veilig zijn bevestigd;
 knik- of schuif topstang is toegestaan;
 ketting is toegestaan in plaats van topstang;
 een hydraulische topstang is niet toegestaan;
 ketting in plaats van hefstang is toegestaan;
 dubbel lucht is niet toegestaan;
 andere hydraulische/elektrisch stel mogelijkheden zijn niet toegestaan;
 elke soort van aangebracht richtvizier (hulpmiddel) en of laser op trekker is niet
toegestaan;
 maximaal drie richtpalen aanwezig op het veld en ook maximaal te gebruiken
tijdens de wedstrijd;
 trekker moet WA-verzekerd zijn en dit ook kunnen aantonen als hierom wordt
gevraagd;
 een mede passagier op de trekker op het wedstrijdterrein tijdens en voor
aanvang de wedstrijd is niet toegestaan.
2.PLOEG
Niet toegestaan zijn:
Vintage ploegen: Kverneland Super Hydrein en Ransomes Bonning;
Classic ploegen: Kverneland Super Hydrein en Ransomes Bonning.











zijn de ploeg risters en/of zoolijzers versleten en/of afgebroken dan mogen deze
worden vervangen door vergelijkbaar model rister en/of zoolijzer;
(schijf/snij)kouters en voorscharen zijn in bedrijf, dat wil zeggen operationeel
aanwezig tijdens het ploegen;
de voorschaar mag de helft van de werkbreedte van een schaar van de ploeg
zijn;
de doorsnede van schijfkouters mag niet groter zijn dan passend in de originele
houder;
zoolijzer met zoolhak is toegestaan mits grootte van de hak voldoet aan
maximale afmeting van 8 cm breed en 15 cm lang;
gewichten op de ploeg zijn toegestaan mits deze deugdelijk en veilig zijn vast
gemaakt en geen onveilige situatie kunnen veroorzaken;
ploeglichamen moeten tijdens de wedstrijd ten aller tijd in dezelfde stand blijven
staan;
de scharen aan de ploeg moeten de gehele wedstrijd aan de ploeg bevestigd
blijven, behalve tijdens de opening, dan is het toegestaan de voorste
ploegschaar af te nemen;
aan of opgebouwde delen of opgebrachte hulp middelen die het ploegen
kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan;
eendelige strijkplaten zijn toegestaan mits maximaal 22 cm lengte (gemeten als
deze gemonteerd zijn vanaf het einde van het rister en vast gezet worden door
de daarvoor geschikte ploegbouten . Tweedelige strijkplaten zijn NIET
toegestaan, dit geldt voor alle categorieën;
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bij het ploegen van de beginvoor en de eindvoor mag een voor dat doel
aangepaste schijfkouter worden gebruikt mits de diameter niet groter is dan de
originele schijfkouter;
een bolle schijf is niet toegestaan als schijfkouter;
deelnemer ploegt de gehele wedstrijd met trekker en ploeg zoals opgegeven.
Tijdens de wedstrijd wijzigen van trekker of ploeg is niet toegestaan;
stro en/of andere onrechtmatigheden mogen niet van het ploegveld verwijderd
mits er sprake is van expliciete toestemming van de wedstrijdcommissie;
bij de eindvoor is één wielspoor naast het trekkerspoor toegestaan dus zichtbaar
één wielspoor van ploeg en één wielspoor van de trekker;
nadat de grond het rister/de risters heeft verlaten mag men de ploegsnede niet
meer aanraken en het ploegwerk niet beïnvloeden op welke manier dan ook
(bijv. door middel van handen, voeten, banden en/of ploeg of delen daarvan).

3. DEELNEMER
de deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs-T;
de deelnemer moet lid of gezinslid zijn van een oldtimervereniging en op verzoek
een geldig WA-verzekeringsbewijs kunnen tonen;
 de deelnemer die deelneemt aan het Nationaal Kampioenschap onder
auspiciën van PVN, moet donateur zijn van PVN;
 de deelnemer moet tenminste 10 minuten voor het tijdstip waarop de wedstrijd
zal beginnen, met zijn materiaal klaar staan voor het te ploegen veldje;
 de deelnemer dient kennis te nemen van dit reglement en dient hiervan op de
hoogte te zijn. Bij het niet naleven van dit reglement volgen strafpunten of
diskwalificatie conform het gestelde in dit reglement;
 de deelnemer neemt geheel op eigen risico deel. De deelnemer vrijwaart de
organisatie, de juryleden, het bestuur en de wedstrijdcommissie, van alle schade en
aansprakelijkheid die het gevolg zijn van zijn deelname. De deelnemer is zelf
aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof) op en bij het
wedstrijdterrein: deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd worden.
Deelname met een lekkend voertuig is niet toegestaan;
 de deelnemer moet het veldnummer, indien verstrekt, duidelijk zichtbaar op het
voertuig bevestigen. Een eventueel uitgereikt hesje met veldnummer moet worden
gedragen;
 de deelnemer die te laat aan de start verschijnt meldt zich terstond bij de
wedstrijdcommissie voor melding van de verlate aankomst;
 tijdens de briefing geldt verplichte aanwezigheid. De briefing is de uitleg aan de
deelnemers van alle kaders, regels en mededelingen door de organisatie kort voor
aanvang van de ploegwedstrijd;
 de deelnemer dient te allen tijden de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie op
te volgen;
 de deelnemer mag het ploegterrein enkel betreden en verlaten met schoon
materiaal.
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4. TERREINEN EN TOEGESTANE TIJD
Het wedstrijdterrein moet van te voren worden uitgezet. Een merkvoor moet aan
beide zijden de grens aangeven, tussen wedstrijdterrein en de niet te ploegen
wendakkers. Deze merkvoren worden gemaakt door één ploegsnede naar de kant
van de wendakker uit te ploegen. Als maatstaf voor de oppervlakte van de
wedstrijdveldjes kan men aanhouden; 10 are plus 5 are per schaar. Voor de meest
voorkomende ploegen levert dit de volgende afmetingen op (zie tabel):
ploeg
2-schaar rondgaand
3-schaar rondgaand

lengte
100 m
100 m

Breedte 1
20 m
25 m

Breedte 2
20 m
25 m

Oppervlakte
20 are
25 are

Wanneer er minder grond beschikbaar is dan gewenst, verdient het de voorkeur om
iets kortere veldjes uit te zetten. Als men de breedte vermindert is het voor de
deelnemers veel moeilijker om precies goed uit te komen. Om alle deelnemers even
“schuin” te laten ploegen, wordt de breedte van de geer aangepast aan de
ploegbreedte (6 m voor 1-scharen, 8 m voor 2-scharen).
Er wordt een perceel ………….…….(invullen van de aard van de te ploegen
bouwvoor zoals bijvoorbeeld tarwestoppel) op wintervoor geploegd in de tijd van
vier (4) uur. Hierbij is 20 minuten voor de openingsvoor en 3 uur en 40 minuten voor
het overige ploegen beschikbaar. Bij overschrijding van een van de tijdslimieten,
start de straftijd onmiddellijk na het sein einde tijd. De te ploegen percelen bestaan
uit ……………….. (invullen van de aanduiding van de grondsoort).
5. PLOEGDIEPTE
de voorgeschreven ploegdiepte bedraagt ……. cm (invullen van ploegdiepte in
cm) en wordt enkel bepaald door de grondeigenaar. Deze diepte moet na twee
omgangen zijn bereikt. De ploegdiepte wordt naar inzicht van de jury tweemaal
gecontroleerd. De diepte wordt minimaal 10 meter vanaf de kopakker gemeten in
de voor aan de ongeploegde zijde. Als wordt geconstateerd dat de ploegdiepte
meer dan 2 cm afwijkt van de voorgeschreven waarde, wordt een waarschuwing
gegeven (zonder getallen te noemen). Als na een waarschuwing de ploegdiepte
nog steeds meer dan 2 cm afwijkt van de voorgeschreven waarde, worden
strafpunten gegeven.
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6. BEGIN EN EINDE VAN DE WEDSTRIJD
Het begin en het einde van de wedstrijd wordt op duidelijke wijze aangegeven,
bijvoorbeeld door het hijsen en strijken van een vlag. Wanneer een deelnemer
buiten zijn schuld in tijdnood raakt, bijvoorbeeld door het wachten op zijn buurman,
of ten gevolge van het in ongerede raken van de trekker of ploeg, zal hij zich voor
verlenging van zijn ploegtijd tot de wedstrijdcommissie moeten wenden. Tijdens de
wedstrijd mag de deelnemer het wedstrijdveld niet verlaten. Bij het beoordelen van
de beginvoor blijven de trekker en ploeg voor het betreffende wedstrijdveld
opgesteld. De trekker en ploeg mogen niet voor de beginvoor staan tijdens de
jurybeoordeling van de beginvoor. Direct vanaf het geven van het eindsignaal (bijv
een lamp of het strijken van een vlag) gaat de overschrijding van de tijdslimiet in.
7. REPARATIETIJD
Indien er noodzakelijk sprake is van een tussentijdse reparatie aan trekker of ploeg
om de wedstrijd te kunnen voortzetten vraagt de deelnemer benodigde
reparatietijd voorafgaand aan reparatie aan bij de wedstrijdcommissie. Enkel met
goedkeuring vooraf kan de extra reparatietijd worden toegekend.
8. UITZETTEN
Het wedstrijdveld is het gedeelte binnen de merkvoren. De plaats van de beginvoor
(de opening) van elk veldje wordt aangegeven door een bordje met het nummer
van de deelnemer. De nummers worden bij loting toegewezen. Het veldje mag niet
worden voorbewerkt zoals het egaliseren en stro vrij maken. Om de richting van de
beginvoor te kunnen bepalen, mag de deelnemer ten hoogste drie richtpalen
plaatsen. Na afloop van de briefing mag men starten met het uitzetten van de
richtpalen. De deelnemer mag hierbij worden geassisteerd door een helper, die de
richtpalen ook weer mag weghalen bij het ploegen van de beginvoor. Bij het
wegnemen van de richtpalen moet de helper zich steeds vóór de trekker bevinden
en mag geen aanwijzingen geven aan de deelnemer. Als de richtpalen zijn gezet,
worden de nummerbordjes weggenomen. De nummerbordjes worden door de
deelnemer weer op dezelfde plaats teruggezet nadat twee omgangen zijn
geploegd.
9. BEGINVOOR
Dit moet een zogenaamde dubbele opening zijn,
waarbij de grond naar weerszijden wordt uitgeploegd
en wel zodanig dat er geen ongeploegde stukjes vast
blijven zitten. De beginvoor kan worden uitgevoerd als
geheel schone opening, als een opening die een reep
losgesneden grond bevat (bij 2 scharen). Bij rondgaande ploeg
met meer dan 2 scharen is het toegestaan een opening te
ploegen, die al gedeeltelijk is aangestort. De uitgeploegde grond
mag niet door trekker banden en/of ploegwielen of –banden
worden aangedrukt. Na het ploegen van de beginvoor moeten
de deelnemers wachten tot het tweede startsein is gegeven.
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10. AANSTORTING
Nadat het tweede startsein is gegeven wordt de aanstorting geploegd. Hierbij wordt
de beginvoor dicht geploegd en wel zodanig dat alle vegetatie is ondergeploegd
en dat de sneden even hoog en breed komen te liggen als van het overige
ploegwerk. De aanstorting bestaat uit vier omgangen en deze moeten
opeenvolgend geploegd worden. Bij opzettelijke vertraging door de deelnemer
worden 5 strafpunten toegekend.
11. AANSLUITEN MET TOEGEWEZEN WEDSTRIJDVELD VAN DE BUURMAN
Na de aanstorting plus drie omgangen rechtsom, moet een aansluiting worden
gemaakt met het toegewezen wedstrijdveld van de buurman met een hoger
nummer. Deelnemers die geen buurman met een hoger nummer hebben, maken
zelf een merkvoor op de aangegeven gemarkeerde plaats. De eerste twee
werkgangen van de aansluiting met het toegewezen wedstrijdveld van de buurman
worden niet in de beoordeling meegenomen. Meerdere malen loos rijden naar de
andere kopakker is toegestaan, maar hierbij mag niet over de wedstrijdvelden
worden gereden.
12. EINDVOOR
De grond van de laatste snede (waarmee dus de eindvoor wordt gemaakt) moet
naar die zijde van het geploegde perceel worden gekeerd, waar de aanstorting ligt.
De diepte mag niet dieper zijn dan de voorgeschreven ploegdiepte. De laatste en
de voorlaatste snede moet bij het overige ploegwerk aansluiten en moeten over de
gehele lengte een gelijkblijvend en regelmatig beeld vertonen. Na het maken van
de eindvoor mag slechts één trekker- en één ploegwielspoor zichtbaar zijn.
13. INZETTEN EN UITLICHTEN
De ploeg moet worden ingezet met de voorste schaar op de merkvoor en worden
uitgelicht als de achterste schaar de merkvoor heeft bereikt en wel zodanig dat het
geploegde perceel zo regelmatig mogelijk begrensd wordt. Bij het inzetten moet de
ploeg zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven diepte zijn.
14. TOEGESTANE HULP
De deelnemer mag tijdens de wedstrijd op geen enkele wijze worden geholpen,
behalve bij het plaatsen of wegnemen van de richtpaaltjes. Tijdens de wedstrijd
mogen zich geen andere personen op de wedstrijdveld bevinden dan de
deelnemer, de juryleden en de wedstrijdcommissie.
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15. HERKENBAARHEID WEDSTRIJDCOMMISSIE/JURY
De leden van de wedstrijdcommissie en de jury moeten voor de deelnemers goed
herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door een brede witte armband of een hesje. Wanneer
een deelnemer moeilijkheden heeft of hulp verlangt mag hij zich alleen tot de
wedstrijdcommissie wenden.
16. OVERTREDINGEN
Een deelnemer die hulp ontvangt, anders dan in dit reglement is toegestaan, of op
een andere wijze de voorschriften overtreedt, zoals bijvoorbeeld door het aanraken
van de geploegde sneden, zal bij de eerste keer een waarschuwing ontvangen,
hetgeen automatisch 5 strafpunten oplevert. Bij een tweede overtreding is er sprake
van diskwalificatie van desbetreffende deelnemer. De wedstrijdcommissie kent
strafpunten toe voor overtredingen conform het gestelde in het wedstrijdreglement.
17. OVERLEGVERBOD MET DE JURY
Het is voor de deelnemer niet toegestaan in discussie te gaan met of vragen te
stellen aan de leden van de jury, tijdens uitvoering van hun taak. De deelnemer
moet elke discussie vermijden en tijdens de wedstrijd geen informatie vragen inzake
hun beoordelingen. De deelnemer zal worden gediskwalificeerd bij het niet
nakomen van dit punt. De deelnemer kan op eigen initiatief een klacht indienen bij
de wedstrijdcommissie tot het moment dat het juryrapport wordt ingeleverd bij de
wedstrijdcommissie. Na het inleveren van de juryrapporten aan de
wedstrijdcommissie is er geen discussie meer mogelijk over gevonden fouten bv
wielspoor, dekking groen en stoppel, gaten in de geer etc. Het is niet meer mogelijk
om te reclameren Na verwerking van de juryrapporten volgt de uitslag en deze
uitslag is bindend. Over de uitslag kan uitsluitend worden gereclameerd bij de
wedstrijdcommissie, doch de originele door de jury opgemaakte juryrapporten (die
voor een termijn van 14 dagen moeten worden bewaard) zijn bindend en hierin is
geen beroep mogelijk.
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18. BEOORDELING VOOR CATEGORIE 1 & 2 RONDGAANDE PLOEGEN
De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen met het aantal benoemde
maximum aantal punten (getal);
1. beginvoor (10)
de beginvoor moet schoon zijn en er mogen geen ongeploegde stukjes in
voorkomen. Elk uitgeploegde snede moet elk afzonderlijk - van voor tot achter - een
uniform beeld vertonen en mogen niet door een trekker band en/of een ploegwiel of
-band zijn aangedrukt;
1A. rechtheid beginvoor (10)
beginvoor moet recht zijn;
2. aanstorting (10)
de aanstorting moet goed gesloten zijn, zodat eventuele vegetatie goed is
ondergedekt. De aanstorting moet van voor tot achter hetzelfde beeld vertonen en
even hoog en breed liggen dan de rest van het geploegde perceel. Dit laatste is pas
na meerdere omgangen goed te beoordelen;
2A. rechtheid aanstorting (10)
aanstorting moet recht zijn;
3. geploegde sneden (a) (10)
ploegsneden moeten niet te sterk verkruimeld zijn. Ploegsneden moeten voldoende
grond bevatten ten behoeve van een zaaibed;
4. geploegde sneden (b) (10)
de geploegde sneden moeten ten opzichte van elkaar even hoog en even breed
en voldoende gekeerd zijn;
5. geploegde sneden (c) (10)
verder moeten de geploegde sneden goed tegen elkaar aansluiten (dus zonder
grote gaten tussen de ploegsneden onderling) en over de lengte van het gehele
perceel zichtbaar zijn (voldoende geaccentueerd);
5A. rechtheid geploegde sneden (10)
geploegde sneden moeten recht zijn;
6. dekking groen en stoppel (10)
alle vegetatie moet goed zijn ondergeploegd;
reglement oldtimer ploegwedstrijden versie d.d. 3 januari 2017

pagina 9
paraaf akkoord voorzitter PVN

7. eindvoor opbouw (10)
de laatste drie (3) omgangen moeten gelijk zijn van ploegwerk, geen smalle of brede
sneden;
8. eindvoor (10)
laatste twee sneden moeten aansluiten bij overige ploegwerk, vlak zijn en uniform
beeld over gehele lengte, niet meer dan een (1) trekker wiel spoor en een (1) ploeg
wiel spoor zichtbaar;
8A.rechtheid eindvoor (10)
eindvoor moet recht zijn;
9. inzetten en uitlichten (10)
de ploeg moet worden ingezet met de voorste schaar op de merkvoor en worden
uitgelicht als de achterste schaar de merkvoor heeft bereikt en wel zodanig dat het
geploegde perceel zo regelmatig mogelijk begrensd wordt. Bij het inzetten moet de
ploeg zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven diepte zijn;
10. algemene indruk (10)
hierbij wordt de totale indruk van het gehele ploegwerk beoordeeld. Dit hoeft dus
niet het gemiddelde van de afzonderlijke onderdelen te zijn. Het gaat hier om een
beoordeling van het vakmanschap van de ploeger;
11. totaal maximum aantal punten is 140
strafpunten (worden in mindering gebracht op het totaal aantal punten van de
gezamenlijke juryleden):
–
–
–
–
–
–

meer dan één trekker- en/of één ploegwielspoor
laatste snede verkeerde richting
te diep of ondiep per cm
(*1)
aanraken geploegde sneden
hulp van derden (*3)
overschrijden tijdslimiet per min (*2)

-/- 5 punten
-/- 10 punten
-/- 2 punten
-/- 5 punten
-/- 5 punten
-/- 2 punten

(* 1) hierbij geldt een marge van + of – 2 cm.
(* 2) als de tijdslimiet (bij openingsvoor en eindvoor) is verstreken start de straftijd.
(*3) na de tweede constatering volgt diskwalificatie
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B. Wedstrijdreglement voor heen- en weergaande ploegen (categorie 3)
1. TREKKER
 trekker met (originele)gewichten zijn toe gelaten als deze deugdelijk en veilig zijn
aangebracht;
 knik- of schuif topstang is toegestaan;
 ketting is toegestaan in plaats van topstang;
 een hydraulische topstang is niet toegestaan;
 ketting in plaats van hefstang is toegestaan;
 andere hydraulische/elektrisch stel mogelijkheden zijn niet toegestaan;
 elke soort van richt vizier (hulpmiddel) en of laser op trekker is niet toegestaan;
 maximaal drie richtpalen aanwezig op het veld en ook maximaal te gebruiken
tijdens de wedstrijd;
 trekker moet WA-verzekerd zijn en dit ook kunnen aantonen op verzoek;
 een mede passagier op de trekker op het wedstrijdterrein tijdens en voor
aanvang de wedstrijd is niet toegestaan.
2. PLOEG
 zijn de ploeg risters en/of zoolijzers versleten en/of afgebroken dan mogen deze
worden vervangen door vergelijkbaar model rister en/of zoolijzer;
 (schijf/snij)kouters en voorscharen zijn in bedrijf, dat wil zeggen operationeel
aanwezig tijdens het ploegen;
 de voorschaar mag maximaal de helft van de werkbreedte een schaar van de
ploeg zijn;
 de doorsnede van schijfkouters mag niet groter zijn dan passend in de originele
houder;
 zoolijzer met zoolhak is toegestaan mits grootte van de hak voldoet aan
maximale afmeting van 8 cm breed en 15 cm lang;
 gewichten op de ploeg zijn toegestaan mits deze deugdelijk en veilig zijn vast
gemaakt en geen onveilige situatie kunnen veroorzaken;
 ploeglichamen moeten tijdens de wedstrijd ten aller tijd in dezelfde stand blijven
staan;
 de scharen aan de ploeg moeten de gehele wedstrijd aan de ploeg bevestigd
blijven, behalve tijdens de opening is het toegestaan de voorste ploegschaar af
te nemen;
 aan of opgebouwde delen of opgebrachte hulp middelen die het ploegen
kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan;
 eendelige strijkplaten zijn toegestaan mits maximaal 22 cm lengte (gemeten als
deze gemonteerd zijn vanaf het einde van het rister en vast gezet worden door
de daarvoor geschikte ploegbouten). Tweedelige strijkplaten zijn NIET
toegestaan, dit geldt voor alle categorieën;
 bij het ploegen van de beginvoor en de eindvoor mag een voor dat doel
aangepaste schijfkouter worden gebruikt mits de diameter niet groter is dan de
originele schijfkouter;
 een bolle schijf is niet toegestaan als schijfkouter;
 deelnemer ploegt de gehele wedstrijd met trekker en ploeg zoals opgegeven.
Tijdens de wedstrijd wijzigen van trekker of ploeg is niet toegestaan;
 stro en/of andere onrechtmatigheden mogen niet van het ploegveld verwijderd
mits er sprake is van expliciete toestemming van de wedstrijdcommissie;
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nadat de grond het rister/de risters heeft verlaten (en op voor ligt), mag men de
ploegsnede niet meer aanraken. (bijv. door middel van handen, voeten band en
of ploeg en of delen daarvan).

3. DEELNEMER
de deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs-T;
de deelnemer moet lid of gezinslid zijn van een oldtimervereniging en op verzoek
een geldig WA-verzekeringsbewijs kunnen tonen;
 de deelnemer moet tenminste 10 minuten voor het tijdstip waarop de wedstrijd
zal beginnen, met zijn materiaal klaar staan voor het te ploegen veldje;
 de deelnemer die deelneemt aan het Nationaal Kampioenschap onder
auspiciën van PVN, moet donateur zijn van PVN;
 de deelnemer dient kennis te nemen van dit reglement en dient hiervan op de
hoogte te zijn. Bij het niet naleven van dit reglement volgen strafpunten of
diskwalificatie conform het gestelde in dit reglement;
 de deelnemer neemt geheel op eigen risico deel. De deelnemer vrijwaart de
organisatie, de juryleden, het bestuur en de wedstrijdcommissie, van alle schade en
aansprakelijkheid die het gevolg zijn van zijn deelname. Een deelnemer is zelf
aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof) op en bij het
wedstrijdterrein: deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd worden.
Deelname met een lekkend voertuig is niet toegestaan;
 de deelnemer moet het veldnummer, indien verstrekt, duidelijk zichtbaar op het
voertuig bevestigen. Een evt. uitgereikt hesje met veldnummer wordt gedragen;
 de deelnemer die te laat aan de start verschijnt meldt zich terstond bij de
wedstrijdcommissie voor melding van de verlate aankomst;
 tijdens de briefing geldt verplichte aanwezigheid. De briefing is de uitleg aan de
deelnemer van alle kaders, regels en mededelingen door de organisatie kort voor
aanvang van de ploegwedstrijd;
 de deelnemer dient te allen tijden de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie op
te volgen;
 de deelnemer mag het ploegterrein enkel betreden en verlaten met schoon
materiaal.



4. TERREINEN EN TOEGESTANE TIJD
Het wedstrijdterrein moet van te voren worden uitgezet. Een merkvoor moet aan
beide zijden de grens aangeven, tussen wedstrijdterrein en de niet te ploegen
wendakkers. Deze merkvoren worden gemaakt door één ploegsnede naar de kant
van de wendakker uit te ploegen. Als maatstaf voor de oppervlakte van de
wedstrijdveldjes kan men aanhouden; 10 are plus 5 are per schaar. Voor de meest
voorkomende ploegen levert dit de volgende afmetingen op (zie tabel):
Ploeg
1-schaar heenen weergaand
2-schaar heenen weergaand

lengte
100 m

Breedte 1
12 m

Breedte 2
18 m

Oppervlakte
15 are

100 m

16 m

24 m

20 are

Wanneer er minder grond beschikbaar is dan gewenst, verdient het de voorkeur om
iets kortere veldjes uit te zetten. Als men de breedte vermindert is het voor de
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deelnemers veel moeilijker om precies goed uit te komen. Om alle deelnemers even
“schuin” te laten ploegen, wordt de breedte van de geer aangepast aan de
ploegbreedte (6 m voor 1-scharen, 8 m voor 2-scharen).
Er wordt een perceel ……………… (invullen aard van de te ploegen bouwvoor zoals
bijvoorbeeld tarwestoppel) op wintervoor geploegd, in de tijd van vier (4) uur. Hierbij
is 20 minuten voor de openingsvoor en 3 uur en 40 minuten voor het overige ploegen
beschikbaar. De te ploegen percelen bestaan uit ……………. (invullen van de
aanduiding van de grondsoort).
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8. UITZETTEN
Het wedstrijdveld is het gedeelte binnen de merkvoren. De plaats van de beginvoor
(de opening) van elk veldje wordt aangegeven door een bordje met het nummer
van de deelnemer. De nummers worden bij loting toegewezen. Het veldje mag niet
worden voorbewerkt zoals het egaliseren en stro vrij maken. Om de richting van de
beginvoor te kunnen bepalen, mag de deelnemer ten hoogste drie richtpalen
plaatsen. Na afloop van de briefing mag men starten met het uitzetten van de
richtpalen. De deelnemer mag hierbij worden geassisteerd door een helper, die de
richtpalen ook weer mag weghalen bij het ploegen van de beginvoor. Bij het
wegnemen van de richtpalen moet de helper zich steeds vóór de trekker bevinden
en mag geen aanwijzingen geven aan de deelnemer. Als de richtpalen zijn gezet,
worden de nummerbordjes weggenomen. De nummerbordjes worden door de
deelnemer weer op dezelfde plaats teruggezet nadat twee omgangen zijn
geploegd.
9. BEGINVOOR
De beginvoor moet een enkele opening zijn, waarbij de grond naar het eigen
wedstrijdveldje moet worden uitgeploegd. De beginvoor moet schoon zijn en er
mogen geen ongeploegde stukjes in voorkomen. De naar een zijde uitgeploegde
snede moet - van voor tot achter - een uniform beeld vertonen en mag niet door
een trekkerband en/of een ploegwiel of -band zijn aangedrukt. Na het ploegen van
de beginvoor moeten de deelnemers wachten tot het tweede startsein is gegeven;
10. AANSTORTING
nadat het tweede startsein is gegeven wordt de aanstorting geploegd. Deze moet
zo worden uitgevoerd dat de ploegsnede de gehele opening vult, maar deze mag
niet op het ongeploegde land komen. Alle grond moet worden losgesneden en de
eerste snede moet even hoog komen te liggen als de rest van het ploegwerk en
moet na twee (2) omgangen de opgegeven ploegdiepte hebben bereikt.
11. GEER
Als bij het afploegen van de geer de ploeg uit de grond is en de wielen van de
trekker in de voor, mag maximaal 1 keer de lengte van trekker plus ploeg voor- of
achteruit gereden worden. De eerste werkgang langs de geer moet recht en over
de gehele lengte vanaf de kopakker te zien zijn, zo weinig mogelijk oneffenheden
vertonen, de vegetatie moet overal goed zijn ondergeploegd en geen wielspoor
zichtbaar.
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12. AFWERKING DERDE WENDAKKER EN EINDVOOR
Op de derde wendakker moeten zestien (16) voren worden geploegd. De eindvoor
moet recht, vlak en schoon zijn en op exact 1,50 meter van de beginvoor van de
buurman met het hogere nummer komen te liggen. Deelnemers die geen buurman
met een hoger nummer hebben, maken zelf op de door de wedstrijdcommissie
aangegeven plaats een aansluitvoor. Deze moet vóór het tweede startsignaal
geploegd worden. Het meten van de 1,50 meter ligt op 5 meter vanaf de merkvoor
aan voor- en achterzijde en geen geer overhouden.
13. INZETTEN EN UITLICHTEN
De ploeg moet worden ingezet met de voorste schaar op de merkvoor en worden
uitgelicht als de achterste schaar de merkvoor heeft bereikt en wel zodanig dat het
geploegde perceel zo regelmatig mogelijk begrensd wordt. Bij het inzetten moet de
ploeg zo spoedig mogelijk op de voor geschreven diepte zijn.
14. TOEGESTANE HULP
De deelnemer mag tijdens de wedstrijd op geen enkele wijze worden geholpen,
behalve bij het plaatsen en wegnemen van de richtpaaltjes. Tijdens de wedstrijd
mogen zich geen andere personen op de wedstrijdveld bevinden dan de
deelnemer, de juryleden en de wedstrijdcommissie.
15. HERKENBAARHEID WEDSTRIJDCOMMISSIE/JURY
De leden van de wedstrijdcommissie en de jury moeten voor de deelnemers goed
herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door een brede witte armband of een hesje. Wanneer
een deelnemer moeilijkheden heeft of hulp verlangt mag hij zich alleen tot de
wedstrijdcommissie wenden.
16. OVERTREDINGEN
Een deelnemer die hulp ontvangt, anders dan in dit reglement is toegestaan, of op
een andere wijze de voorschriften overtreedt, zoals bijvoorbeeld door het aanraken
van de geploegde sneden, zal bij de eerste keer een waarschuwing ontvangen,
hetgeen automatisch 5 strafpunten oplevert. Bij een tweede overtreding is er sprake
van diskwalificatie van desbetreffende deelnemer. De wedstrijdcommissie kent
strafpunten toe voor overtredingen conform het gestelde in het wedstrijdreglement.
17. OVERLEGVERBOD MET DE JURY
Het is voor de deelnemer niet toegestaan in discussie te gaan met of vragen te
stellen aan de leden van de jury, tijdens uitvoering van hun taak. De deelnemer
moet elke discussie vermijden en tijdens de wedstrijd geen informatie vragen inzake
hun beoordelingen. De deelnemer zal worden gediskwalificeerd bij het niet
nakomen van dit punt. De deelnemer kan op eigen initiatief een klacht indienen bij
de wedstrijdcommissie tot het moment dat het juryrapport wordt ingeleverd bij de
wedstrijdcommissie.
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Na verwerking van de juryrapporten volgt de uitslag en deze uitslag is bindend. Over
de uitslag kan uitsluitend worden gereclameerd bij de wedstrijdcommissie, doch de
originele door de jury opgemaakte juryrapporten (die voor een termijn van 14 dagen
moeten worden bewaard) zijn bindend en hierin is geen beroep mogelijk.
18. BEOORDELING VOOR CATEGORIE 3 HEEN- EN WEERGAANDE PLOEGEN
De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen met het aantal benoemde
maximum aantal punten (getal);
1. Beginvoor (10)
de beginvoor moet schoon zijn en er mogen geen ongeploegde stukjes in
voorkomen. Elk uitgeploegde snede moet elk afzonderlijk - van voor tot achter - een
uniform beeld vertonen en mogen niet door een trekkerband en/of een ploegwiel of
-band zijn aangedrukt;
1A. Rechtheid beginvoor (10)
beginvoor moet recht zijn;
2. Aanstorting (10)
de aanstorting moet goed gesloten zijn, zodat eventuele vegetatie goed is
ondergedekt. De aanstorting moet van voor tot achter hetzelfde uniforme beeld
vertonen en even hoog, recht en breed liggen dan de rest van het geploegde
perceel. Dit laatste is pas na meerdere omgangen goed te beoordelen;
3. Geploegde sneden (a) (10)
ploegsneden moeten niet te sterk verkruimeld zijn. Ploegsneden moeten voldoende
grond bevatten ten behoeve van een zaaibed;
4. Geploegde sneden (b) (10)
de geploegde sneden moeten ten opzichte van elkaar even hoog en even breed
en voldoende gekeerd zijn;
5. Geploegde sneden (c) (10)
verder moeten de geploegde sneden goed tegen elkaar aansluiten (dus zonder
grote gaten tussen de ploegsneden onderling) en over de lengte van het gehele
perceel zichtbaar zijn (voldoende geaccentueerd);
5A.Rechtheid geploegde sneden (10)
geploegde sneden moeten recht zijn;
6. Dekking van groen en stoppel (10)
alle vegetatie moet goed zijn ondergeploegd;
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7. aanstorting van de geer (10)
eerste snede moet goed aangesloten zijn en zichtbaar over de gehele lengte.
Geen oneffenheden dus gelijk aan het overige ploegwerk. Geen wielspoor
zichtbaar;
7A.Rechtheid aanstorting van de geer (10)
de aanstorting van de geer moet recht zijn;
8. Afwerken derde wendakker en eindvoor (10)
op de derde wendakker moeten zestien (16) sneden worden geploegd. De eindvoor
moet recht, vlak en schoon zijn en op exact 1,50 meter van de beginvoor van de
buurman met het hogere nummer komen te liggen. Eindvoor mag niet dieper zijn
dan ploegdiepte;
8A. Rechtheid eindvoor (10)
eindvoor moet recht zijn;
9. Inzetten en uitlichten (10)
de ploeg moet worden ingezet met de voorste schaar op de merkvoor en worden
uitgelicht als de achterste schaar de merkvoor heeft bereikt. Bij het inzetten moet de
ploeg zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven diepte zijn;
10. Algemene indruk (10)
hierbij wordt de totale indruk van het gehele ploegwerk beoordeeld. Dit hoeft dus
niet het gemiddelde van de afzonderlijke onderdelen te zijn. Het gaat hier om een
beoordeling van het vakmanschap van de ploeger;
Strafpunten (worden in mindering gebracht op het totaal aantal punten van de
gezamenlijke juryleden):
– te diep of ondiep per cm (*1)

-/- 2 punten

– aanraken geploegde sneden (*4)

-/- 5 punten

- hulp van derden (*4)

-/- 5 punten

– overschrijden tijdslimiet per min *2

-/- 2 punten

- meer/minder dan 16 sneden, per snede

-/- 5 punten

- afwijking eindvoor 0 – 5 cm *3

-/- 0 punten

– afwijking eindvoor 6 – 10 cm *3

-/- 2 punten
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– afwijking eindvoor 11 – 15 cm *3

-/- 3 punten

– afwijking eindvoor 16 – 20 cm *3

-/- 4 punten

– afwijking eindvoor 21 cm of meer *3

-/- 5 punten

(* 1) hierbij geldt een marge van + of – 2 cm.
(* 2) als de tijdslimiet is verstreken start de straftijd.
(*3) dit wordt aan beide zijden van het wedstrijdveld gemeten op vijf (5) meter van
de merkvoor. De grootste afwijking telt en negatieve en positieve afwijkingen
worden bij elkaar opgeteld.
(*4)Na een tweede constatering volgt diskwalificatie.

DEELNAME WERELDKAMPIOENSCHAP EN/OF EUROPEES KAMPIOENSCHAP

Naar het wereldkampioenschap (WK) gaan (indien deze wordt gehouden en wordt
uitgenodigd en indien de uitslagen van de Nationale Ploeg Kampioenschappen
bekend zijn) de volgende drie ploegers:
1. de hoogst genoteerde wielploeger ;
2. de hoogst genoteerde vintage rondgaande ploeger;
3. de hoogst genoteerde heen- en weergaande ploeger.
Indien het WK niet wordt gehouden:
dan gaan bovengenoemde ploegers naar het Europese Kampioenschap (EK) en
daarnaast de hoogst genoteerde Classic rondgaande hefploeger.
Indien zowel het WK als het EK wordt gehouden dan gaat naar het EK de tweede
ploeger van elke bovengenoemde categorie.
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