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Ploegen bij St. Isidorus 

Door de paardenverenging St. Isidorus uit 

Sprundel wordt er jaarlijks een ploeg wedstrijd 

voor paarden georganiseerd. Omdat er 

voldoende grond is kunnen ook trekkers 

aansluiten en daar maakt de OTMV afd. Noord 

Brabant dankbaar gebruik van. 

Op zondag 2 april was het mooi zonnig 

voorjaarsweer en op wat natte stukken na was 

het land prima om te ploegen. 

Al snel is duidelijk dat het ploegen met paarden 

moeilijker is dan met de trekker. De trekker 

ploegers zullen het daar wel niet mee eens zijn 

maar heel eenvoudig een paard heeft geen 

koppeling en geen stuur. 

 

Ook het regelen van de diepte en het recht 

ploegen is met een paard een hele opgave. Je 

loopt natuurlijk wel achter je ploegwerk en de 

snelheid is laag zodat je ook snel kunt corrigeren 

maar dan toch. 

De paarden worden met klanken en klakken van 

de tong gestuurd en mooi is te zien hoe de 

spieren van het paard worden aangespannen als 

de ploeg op diepte vooruit getrokken wordt. 

Het sturen van een paardenploeg moet met de 

hand gebeuren en de wentelploegen worden aan 

het eind met de hand gewenteld en omgedraaid. 

Oudere ploegers hebben een hulp om te helpen 

bij sturen en keren maar het blijft zwaar werk.    

En als je dan in Landbouw mechanisatie leest 

over het ploegen met een moderne trekker 

voorzien van GPS en kopakker management dan 

is er in 60 jaar veel veranderd. 

 

Ook in capaciteit want met een paard en niet te 

zware grond kun je op een dag ongeveer 8000 

m2 ploegen en dat doet een trekker veel sneller. 

Voor het ploegen worden werkpaarden gebruikt 

die gefokt zijn om werktuigen die het land 

bewerken te trekken. Er zijn meerdere paarden 

rassen geschikt om in te zetten als werkpaard en 

de paarden vereniging St. Isidorus heeft als 

belangrijkste doel op paardenliefhebbers 

mogelijkheden te bieden om leuke dingen met 

paarden te doen. 

Omdat er voldoende land beschikbaar is kan er 

ook geploegd worden met trekkers. En dan zie je 

direct het verschil tussen de trekpaarden voor de 

ploeg die amper erg hebben in de ronkende 

trekkers. Als we een toertocht organiseren en we 

rijden voorbij een weiland met luxe paarden dan 

je ze erg schichtig reageren en als je ruiters 
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tegenkomt dan ontstaan er regelmatig kritische 

momenten.  

Natuurlijk gelijk de tip aan de trekker chauffeurs, 

zie je paarden matig dan de snelheid en rij met 

een laag toerental. Geef de ruiters voorrang en 

voorkom ongelukken. 

Terug naar het trekker ploegen. De  agenda voor 

het ploegen zit in Noord Brabant goed vol. 

Gelijktijdig met de ploeg dag van St. Isidorus 

werden er in Nederland en België meerdere 

ploegwedstrijden georganiseerd. In de moderne 

landbouw wordt in korte tijd land bewerkt om te 

zaaien of te planten en in deze tijd moet je een 

boer bereid vinden om grond ter beschikking te 

stellen waarop je mag ploegen. 

 

Zeker als je de kennis van het ploegen met 

oldtimers en ook young timers wilt doorgeven en 

het was mooi om te zien dat er in Sprundel twee 

jonge deelnemers waren die het ploegen met een 

oldtimer willen leren en plezier hebben in het 

opleveren van een mooi stukje ploegwerk. 

Dat geeft ook bestuursleden van de OTMV 

voldoening want de jeugd zal de kennis nu 

moeten overnemen en de liefde voor (oude) 

trekkers en werktuigen moeten doorgeven aan de 

daarop volgende generatie. 

Ook het ploegen met een oldtimer trekker vergt 

veel kennis en nadenken. Het “lezen” van het 

perceel is al belangrijk. Hoe ligt de grond erbij, 

zijn er natte plekken en is het land vlak. Het 

ploegen volgens het ploegreglement maakt het 

mogelijk om ook te beoordelen wie de techniek 

van ploegen ook het beste beheerst. In de praktijk 

is er in het verleden nooit geploegd zoals in het 

reglement staat. Ik heb zelf nooit stokken uitgezet 

of een geer uitgemeten. Maar goed ploegen 

volgens reglement levert een winnaar op. 

Het werken met een oldtimer en een werktuig is 

overigens wel een mooie hobby.  

Zoals ook bij de paarden is het kunnen 

beheersen van de trekker en de ploeg een kunst 

op zich en als meedoen het belangrijkste is dan is 

ploegen met een oldtimer erg mooi! 

Kees Roovers 
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Hieronder de uitslag van de trekker ploegers. 

 

 

Sprundel 2017

twee

weg 

ploeg

De 

beginvoor 

De 

aanstorting 

De voren De 

geploegde 

sneden 

De 

geploegde 

sneden 

Dekking van 

groen en 

stoppel 

Afwerken 

geer.                                              

16 snede 

afwerken 

derde 

wendakker 

en 

eindvoor.          

Inzetten en 

uitlichten

Algemene 

indruk

Straf      

punten

PUNTEN

P
L

A
A

T
S

Naam Veld

x
Recht. 

Schoon en 

vlak.

Recht. 

Vegetatie 

onderbrenge

n. Snede niet 

te hoog en 

niet te breed.

Recht. 

Schoon en 

vlak. En 

voorgeschr

even diepte.

Even hoog 

en breed. 

Niet op een 

kant, 

volgoende 

gekeerd.

Goede 

aansluiting. 

Accentuering 

en niet te 

sterk 

verkruimeld.

Vegetatie 

over het 

gehele 

perceel goed 

onderbrengen

.

Voor in en na 

de geer 

sneden even 

hoog geen 

oneffen heden  

Eerste volle 

sneden derde 

w endakker 

recht.

Eindvooreve

nw ijdig aan 

en 1.5m van 

aan storting 

buurman 

eindvoor 

recht en 

schoon

Regelmatig 

op 

merkstreep.

TOTAAL

Jan Ligtvoet

5 8,0 7,0 9,0 6,0 6,0 8,0 9,0 9,0 6,0 8,0 76,0
1

Theo Beekers

3 7,0 6,0 8,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,0 9,0 8,0

-3

71,0
2

Arjan Koevoets

7 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 8,0 7,0 8,0 8,0 7,0 64,0
3

Ad Coertjens

4 7,0 4,0 6,0 5,0 5,0 8,0 6,0 7,0 6,0 6,0

-1

59,0
4

Arjan Buijs

6 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
5


