
Een wereldkampioen wentelploegen aan het woord... 

 

Reeds vele jaren heeft Roel Cuyvers uit Limburg de ploegmicrobe    te pakken. In 
2009 behaalde hij de wereldtitel in Slovenië! 

Dat ging natuurlijk niet vanzelf! Het kostte Roel heel wat inspanningen, die hij er met 
plezier voor over had!  

Als plichtsbewust lid van BPC  vertelt hij graag wat hij jaarlijks opmerkt tijdens het 
wedstrijdgebeuren in Vlaanderen.   

Zeg maar  :    veel gemaakte fouten voor het vertrek naar de wedstrijd. 

1. Te laat aankomen voor het oefenploegen en / of te laat op de wedstrijd. 
 Goede tip ploegers : als jullie veel willen leren, maak gebruik van de 
aangeboden hulp en mis de richtlijnen niet!  
 

2. Oei, ik ben mijn 3 richtpalen vergeten! 
Zet ze bij het oefenen thuis alvast klaar bij de ploeg. 
 

3. Verkeerde maat sleutels en/of te weinig sleutels bijhebben. 
Neem de ganse bak maar mee, beter te veel dan te weinig! 
 

4. Bandenspanning en lengte hefarmen tractor niet gecontroleerd. 
 

5. Het gelijk zetten van de stand van de voorscharen niet nagezien.               
Hier zeker de afstand tussen de balk en de punten van de voorscharen 
controleren! 

 
6. De punten en scharen van elk element zijn niet gelijk /  scharen en 

schijven zijn niet geslepen. Alles moet snijden als een mes!                            
Tip om te zorgen dat de scharen gemakkelijk los te draaien zijn: vooraf 
thuis alle scharen eens demonteren en daarna natuurlijk weer monteren! 

 
7. Spindel verstelling eerste schaar vergeten draaibaar te maken.                          

Vergeten? Zoek een middeltje om je geheugen in opperbeste staat te 
houden…Losmaken die spindel!  

 
8. Spindel verstelling treklijn vergeten los te maken.                                             

9. Verstelling dieptewiel vergeten los te maken.  
 

10. Topstang vergeten gemakkelijk draaibaar te maken.                                            
Zorg dat die stang langs 2 kanten draait… 

 



 
11. Vastgeroeste moeren en bouten van de ploeg. 

  Gebruik het ‘pulleke ‘ olie maar eens goed een tijd vooraf!                
 

12. De meter vergeten  of maar 1 meter bijhebben.  

 Zorg ervoor dat je minstens 1 kleine                  
en 1 lange meter voorziet…en het is slim als je een reservemeter 
meeneemt! 
 
 

13. Papier ,        een  notaboekje 
                                              en schrijfgerei  niet bijhebben om instructies te 

noteren en  maten op te schrijven… 
 
 
 
                               Je moet al zoveel onthouden , dus een 
geheugensteuntje mag er best wel zijn. 
 

14. Vooraf niet doornemen van het ploegreglement!!!  
  Ga zeker een kijkje nemen op de 
website van Groene Kring bij de rubriek  
ploegen of haal één of ander ploegboekje 
van vorig jaar uit de lade…en lezen 
maar… 
                                           

     

   Rechtdoor is de weg , volgens Roel 

                 Je mag hem altijd contacteren:     
0475 / 26 96 55 

 

           Alle begin is moeilijk ,  

            maar wie het waagt, 

            is alvast een ervaring rijker! 



              

Het Belgisch ploegcomité wenst alle ploegers veel succes en vooral veel deugd aan 

het samen ijveren voor beter ploegwerk op het veld. 

Durf gerust uitleg vragen, we zijn er voor jullie! 

 

voorzitter  BPC                                                       secretaris BPC 

Hugo Verhoeven ,                                                  Anne-Marie Stockman-Claeys   

0497 / 61 21 34   


