
Hoe ploeg ik een wedstrijdperceel in 6 stappen? 
 
Als je je deelnemersnummer ontvangen hebt pakeer je je trekker voor het bordje 
met hetzelfde nummer. Als het nummer op beide bordjes naar je gericht is, sta je 
aan de juiste kant van je perceel. Je mag nog niet beginnen met ploegen, wel mag 
je al voorbereidingen treffen zoals het plaatsten van de stokken. Er mag pas 
begonnen worden met ploegen nadat het openingssignaal geklonken heeft. 
 
Stap 1: De openingsvoor 
In het algemeen moet de opening zo ondiep 
mogelijk worden gemaakt om de aanstorting op 
de juiste hoogte te krijgen, zodat deze niet 
boven het overige geploegde uitsteekt. Is dit 
tijdens de wedstrijd reeds het geval, dan 
 is er in het voorjaar een behoorlijke rug. De 
dieper geploegde grond bezakt immers meer dan 
de ondiep geploegde grond bij de aanstorting. 
Op zichzelf wordt een diepe opening, die verder 
geheel aan de eisen voldoet niet lager 
gewaardeerd dan een ondiepe. 
De opening moet met het achterste rechtse 
lichaam worden gemaakt, zodat de geploegde 
snede op het nog te ploegen veld komt te liggen. 
Het zoolijzer heeft maar weinig steun. In dit 
geval moet het schijfkouter dus mede dienst 
doen als zoolijzer. Ook hier moet de ploegsnede in zijn geheel evenwijdig aan de 
opening liggen. 
De openingsvoor wordt  naar rechts uitgeploegd, dat wil zeggen in de rijrichting 
gezien wijzen de ploegscharen naar rechts. 
 
 
Stap 2: de Merkstreep 
Om het ploegen van de geer te vergemakkelijken 
mag een (ondiepe) merkstreep, evenwijdig aan de 
beginvoor getrokken worden. Een wielspoor mag 
ook. Zet de merkstreep zodanig uit dat je de 
derde wendakker in 4 keer op en neer om ploegt. 
Houdt hierbij tevens rekening met de afstand die 
de steep uit het middelpunt van de trekker staat. 
Oldtimers dienen een meter ongeploegd te laten 
liggen, deze dienen hiermee rekening te houden 
bij het uitzetten van de merkstreep. 
 
 
 
 
Stap 3: WACHTEN!!!! 
De Jury komt langs om de openingsvoor te beoordelen. Alle deelnemers dienen te 
wachten totdat de jury klaar is. Er mag pas verder geploegd worden nadat het 
openingssignaal voor de 2e keer geklonken heeft. 



 
Stap 4: De aanstorting 
De uitgeploegde sneden van de openingsvoor 
moet exact worden teruggekeerd. De 
aanstorting moet zodanig worden uitgevoerd, 
dat bij de eerste voor de grondbalk volledig is 
losgesneden, de vegetatie goed is ondergebracht 
en de sneden van de aanstorting even hoog 
liggen als het overige ploeg werk. 
De aanstorting wordt voltooid in 2 werkgangen 
(2 keer heen en weer) De ploegdiepte moet na 1 
omgang zijn bereikt. 
 
 
 
 
 
 
Stap 5: De Geer 
Nadat de aanstorting is voltooid ga ploeg je 
verder in de voor van je collega met het lagere 
veldnummer.  
Bij het wentelploegen zit de grote moeilijkheid 
in het ploegen van de geer. Een goede methode 
hiervoor is een ondiepe merkstreep te maken, 
een wielspoor is ook toegestaan. Men ploegt nu 
iedere gang tot de merkstreep en de trekker 
moet men keren op de derde wendakker. De 
eerste gang langs de geer moet zonder gaten en 
bulten worden gerealiseerd, moet recht zijn en 
de eerste snede moet vanaf de middenpaden 
zichtbaar zijn. 
 
 
Stap 6: De derde wendakker 
Om de derde wendakker goed af te werken is 
het van groot belang, dat de merkstreep op de 
juiste plaats is gemaakt. In 4 werkgangen (4 keer 
heen en weer) dien je weer tegen je 
openingsvoor uit te komen. Oldtimer ploegers, 
laten evenwijdig aan de openingsvoor 1 meter 
ongeploegd land liggen 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de organisatie veel succes met de wedstrijd!!! 


