
Vaak  voorkomende  fouten  die  we  vaststellen  tijdens  het  jureren 

                                             Samengevat door de voorzitter BPC  , Hugo Verhoeven 

 
 

1. De openingsvoor wordt te diep of te ondiep geploegd.  
De ideale diepte ligt tussen 5 en 10 cm, afhankelijk van de aard van het perceel. 
De openingsvoor moet over de hele lengte losgesneden zijn en de uitgeploegde snede moet over 
de ganse lengte uniform zijn. 
Een te diepe openingsvoor geeft een zware uitgeploegde snede die voor problemen zorgt bij het 
ploegen van een mooie aanstorting. 
 

2. De merkstreep voor de derde wendakker wordt vaak te diep geploegd. 
Bij een merkstreep moet er geen uitgeploegde snede liggen . Deze geeft alleen maar problemen 
bij het ploegen van de geer. 
 

3. De aanstorting is te hoog en te ver teruggeploegd.  
Dit is dikwijls het gevolg van een te diepe openingsvoor. De aanstorting mag niet verder liggen 
dan de recht afgesneden kant van de openingsvoor. Ze moet ook zo vlak mogelijk liggen. 
 

4. Je rijdt te snel of te traag tijdens het ploegwerk. 
Hou een constante snelheid aan. De geploegde sneden moeten voldoende gekeerd zijn en goed 
tegen elkaar aansluiten. Toch moeten ze nog duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. 
 

5. Je rijdt te rap bij het aanstorten op de geer. 
Dat is de reden waardoor de geploegde sneden van die werkgang niet gelijk zijn aan de rest van 
het ploegwerk 
 

6. Slordig in- en uitzetten: te vroeg of te laat inzetten en of te ver doorploegen bij het uitzetten. 
De in – en uitzet moet zo vlak mogelijk liggen en alle geploegde sneden moeten tot de merkvoor 
zichtbaar zijn. 
 
 
Besluit : Als je al deze fouten zoveel mogelijk vermijdt , zal je dat heel wat punten opleveren en 
tezelfdertijd ook een goede uitslag! 
 
 
Bij deze wens ik aan alle ploegers veel succes toe voor het komende ploegseizoen.  
Beleef er vooral plezier aan en geniet van het samenzijn met collega’s landbouwers en vrienden. 
Doe hopelijk een pak ervaring op bij het afstellen van de ploeg . Dit kan in de praktijk het 
veldwerk ten goede komen! 
 
                                                         Hugo Verhoeven , voorzitter BPC   
 
 


