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  PAX ARVA COLAT    Let  peace  cultivate  the  land     

De  65ste wereldkampioenschappen werden dit jaar georganiseerd door de Duitse 

ploegvereniging in Baden-Württemberg. Een hele klus waar je zeker twee jaar vooraf moet 

starten met de voorbereiding en ja zelfs vroeger plannen maken. Een enorme 

verantwoordelijkheid maar tevens een grote eer om zo je land en het wedstrijdploegen in 

de kijker te zetten. Zo een  wereldkampioenschap is enkel mogelijk door het engagement 

van de gastorganisatie, de sponsors, de 29 deelnemende landen, de bezoekers van over de 

hele wereld , elk met zijn passie voor het ploegen en het landelijk leven. 

En wij, het BPC ( Belgisch Ploegcomité) zijn fier en blij daar deel van te mogen uitmaken!      

Niels Marien uit Geel, wentelploeger, en Gert De Leeuw uit Heffen, rondgaande ploeger, 

zijn vorig jaar op de nationale kampioenschappen in Boekhoute  geselecteerd voor 

deelname aan dit wereldevenement! Samen met hun coach, oud-wereldploeger Sus 

Echelpoels en onze vertegenwoordiger in de wereldploegorganisatie Johan Merckx, reisden 

ze 20 augustus naar Duitsland. Het is altijd interessant om met eigen materiaal te kunnen 

ploegen. Voor de Belgen was het transport van 600 km, via de perfecte Duitse autowegen, 

goed doenbaar. Landen als Canada, USA, Nieuw Zeeland, Australië, regelen maanden 

vooraf hun transport om met zeecontainers hun tractor en ploeg ter plaatse te brengen.   

Deze onkosten kunnen wel hoog oplopen, soms wel een dure hobby, waarvoor respect. 

Maar voor velen is het telkens een weerzien met goede vrienden en dat doet deugd!  

Elk land krijgt een perceel stoppelland en een graslandperceel om te oefenen, de ploeg af te 

stellen, gegevens te noteren…Al gauw bleek dat de hete zomer ook hier zijn sporen 

achterliet: droge en moeilijk te ploegen grond! Grote brokken werden ‘gedeeld’ via 

facebook, met meetlatje er naast. De vele bollen gewichten op de ploeg waren geen 

overbodige luxe! 

Op vrijdag 31 augustus kwamen de Belgische supporters aan. Via een lange klim door een 

bosrijk natuurgebied, kregen we, boven gekomen op een plateau, een enorm wijds 

uitzicht! Bij Hofgut Einsiedel, een boerderij met 500 ha heel goede grond, werd het 

wawgevoel eensgezind duidelijk.                                                                                     

Tijdens de meer dan 2 uur durende openingsceremonie, begon het eerst wat miezerig en 

later behoorlijk te regenen. Twintig liter per m² sijpelde die avond over de ploegterreinen. 

En de ploegers, die kregen zorgen…want het weer gooide roet in hun wedstrijdgegevens. 

Maar een ervaren man ( of vrouw want er waren ook 2 meisjes die deelnamen) moet 

daarmee kunnen omgaan. 

Zaterdag 1 september werd de parade van de 52 ploegers voorafgegaan door een 

plaatselijke muziekkapel. Het droge weer die dag lokte een massa toeschouwers naar het 

prachtige stoppelveld. Na het plaatsen van de 3 richtpalen werden de openingsvoren 

getrokken, hoe rechter hoe beter! Ook de uitgeploegde sneden, de zuiverheid en de 

opbouw werden gejureerd. Na een uur ‘lunchpauze’ voor de ploeger, startte het eigenlijke 

omploegen. Twee uur en veertig minuten waren voor de meesten maar net genoeg en hier 

en daar bleek er eentje ‘over tijd’ met als gevolg dat de strafpunten niet fijn aanvoelden. 



Niels kreeg technische pech maar met zijn vakkennis werd dat opgelost en mocht hij 33 

minuten langer ploegen. Je moet dan natuurlijk de stress de baas kunnen als’ heel 

Duitsland’ op je vingers staat te kijken. Maar Niels kan dat.                                            

Hier werd wel duidelijk dat de grond goed te ploegen was, een mooi resultaat toonde en 

geen brokken te bespeuren waren. Maar wel een duidelijk onderscheid tussen de 

geroutineerde wedstrijdploegers en zij die voor het eerst deelnamen. Toch kreeg de 16-

jarige Hailey Gruber, dochter van de wereldkampioen rondgaand ploegen 2017,  heel wat 

aandacht van de toeschouwers. Ze werd zowaar zesde, een pluim op haar hoed! ( of zwarte 

lange haren) 

Zondag 2 september ploegden de 52 deelnemers hun wedstrijd op een pracht stuk 

grasland! Onze ploegers startten zeer goed die dag, het gaf hen moed…                                                         

Hier was de harde droge ondergrond wel een hinder, een ploeg die niet diep genoeg kon 

inzetten was de spelbreker. Zo lukte de eindvoor bij Gert niet naar wens en dat kostte hem 

enkele plaatsen.   

Het minder goede weer die dag was zeker geen belemmering voor de duizenden bezoekers 

die de lange files moesten doorstaan. Old-timertractoren, stoommachines, 

paardenploegen, demo”s van de sponsors, artisanale producten en de eet- en dranktentjes 

kregen veel aandacht.                                                                                                                  

’s Avonds werd op Hofgut Einsiedel een diner geserveerd in de grote schuur met enorme 

houten gebinten. Na afloop werd uiteindelijk het podium gevuld met alle ploegers, meestal 

uitgedost in ‘uniform’, en werd de uitslag bekend gemaakt.                                                   

Niels werd verdienstelijk 9de en Gert 16de . Proficiat aan beiden voor hun inzet!                           

Thomas Cochrane uit Noord-Ierland is de nieuwe wereldkampioen wentelploegen en  

Eamonn Tracey uit Republiek Ierland is niet voor het eerst weer wereldkampioen 

rondgaand ploegen. Wel is de nationale sport in dat land ploegen en vele weken worden 

daar wedstrijden georganiseerd waar duizenden bezoekers zijn. Oefening baart kunst! 

Meer info en foto’s zijn te vinden op de website van het BPC ( www.belgischploegcomite.be) 

                                                                                           Anne-Marie Claeys, secretaris BPC                                       

http://www.belgischploegcomite.be/

