
 

 

OTMV afd. Noord Brabant  

Ploegdag in Wernhout 
 

Verkleumd stapte Peter Frijters op 22 maart 2015 in 

Wernhout van zijn John Deere, 1 ½ uur gereden op 

een koude mistige ochtend. 

Hij kijkt rond en ziet dat het land waar hij zijn 

Rumpstadt ploeg kan afstellen er goed bij ligt. En na 

een kop koffie is hij de kou alweer vergeten en wacht 

ongeduldig tot hij mag beginnen. 

Naast Peter zijn er nog 7 beginnende ploegers die hun 

combinatie willen afstellen en willen leren om mooi te 

kunnen ploegen. 

Het land dat wederom beschikbaar is gesteld door de 

familie Verschuren ligt er mooi bij. Zij vinden het mooi 

als de oude traditie van ploegen in eren wordt 

gehouden. Met modern materiaal is het recht rijden 

geen kunst meer, geren zijn in te programmeren en 

de ploegafstelling gaat deels vanuit de trekker stoel. 

Op de ambachtelijke manier is dat wel even anders. 

 

 
 

Door Robert Smout, Jeanne en Toon de Nijs en Kees 

Bastiaansen worden de veldjes uitgezet en de trekker 

chauffeurs drinken een kop koffie. 

Na het welkoms woord door voorzitter Ad de Bruijn is 

het ploegspecialist Robert Smout die uitgelegd wat de 

bedoeling is. 

 

 

 

 
 

Vooral geen wedstrijd maar de techniek leren van een 

oldtimer met een ploeg.  Natuurlijk kijken we na 

afloop hoe het is gegaan en geven de specialisten hun 

beoordeling maar  vandaag vooral een aantal uren 

genieten. De ervaren ploegers geven  aanwijzingen  en 

hier en daar moeten  de vastzittende bouten en 

moeren los om een slag naar links of een slag naar 

rechts te geven. 

 

 
Onder de deelnemers vader en zoon Aerts die beide 

met een Steyr aan hun ploegopdracht beginnen, Steyr 

en ploeg specialist Kees Bastiaansen geeft de 

aanwijzingen aan vader en zoon Aerts en met een 

schuin oog kijken zij naar elkaars ploegwerk want er is 

natuurlijk wel wat strijd te bespeuren. 
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Theo Beekers heeft een van zijn Guldner trekkers 

meegebracht, hij heeft al meer geploegd en heeft de 

begin voor al snel getrokken. Toch is het ook voor 

hem weer een kwestie van stellen, passen en meten. 

Ook Kees Lauwen met zijn BM Volvo hebben we vorig 

jaar ook mogen begroeten. Toch grijpt hij dit jaar de 

kans van de OTMV weer aan om zijn techniek te 

verbeteren. 

 

 
De topstang iets langer en de heflatketting moet 

losser, de Europees kampioen van 2014, Ben Buijs is 

een van de ervaren ploegers en hij helpt vader en 

zoon van Lierop die met hun Deutz op een 

autoambulance vanuit Leveroy ( nabij Nederhemert)  

naar Wernhout zijn gereden.  De eerste snee valt niet 

goed maar na een halfuurtje stellen en proberen 

begint het te gaan.  

 

 
 

De Deutz D 2505 loopt mooi en is goed onderhouden 

duidelijk trots op hun trekker rijden ze met een 

glimlach over het land. 

 

 
Bij Goos Verkerk hangt achter de MF 35 een 

kantelploeg waarvan de risters flink geroest zijn.  

Vriend en vijand zijn het erover eens dat daarmee niet 

te ploegen is. Goos haalt de schouders op en begint 

aan zijn veldje. En hoe hij het voor elkaar krijgt weet 

niemand maar de grond rolt mooi van de ploeg en het 

resultaat valt dus niet tegen. 
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Marcel Michels met zijn Fiat 540 special uit 

Hilvarenbeek was ook in 2014 al van de partij. Ook hij 

maakt vorderingen op gebied van ploegen en heeft er 

zichtbaar zin in om de kneepjes van de deskundige te 

leren. 

 
Ook Peter Frijters hebben we in 2014 aan het werk 

gezien, nu krijgt hij hulp van Toon de Nijs. Na een paar 

rondjes is Peter de kou van de morgen allang 

vergeten. Het is eerder warm dan kou. De ploeg 

wentelt niet lekker, een aandachtspuntje om later aan 

te passen. Vandaag helpt zoon Mark met het kantelen 

en kleinzoon Luuk kijkt hoe het gaat. 

 

 

 
 

Na de lunch breekt de zon door en enkele tientallen 

mensen bezoeken het terrein om te kijken naar de 

kunsten van de beginnende ploegers. Ook Erik 

Laurijsse met vriendin en Ursus gloeikop komen kijken 

naar het OTMV evenement. 

 

Langzaam maar zeker wordt het veld mooi zwart van 

de omgekeerde grond.  

Voor de OTMV afd. Noord Brabant een mooi 

evenement dat we jaarlijks laten terugkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 


