
Twee Belgen gingen de uitdaging aan: Europees ploegen in Rusland. 

Jos Creve uit Oost-Vlaanderen behaalde vorig jaar zijn eerste medaille op het Belgisch kampioenschap 
ploegen. Hij zag het meteen zitten om, nu deze periode, te gaan ploegen in het bijzijn van zijn vrouw Cindy. 
Ook Geert Vandevelde uit West-Vlaanderen kreeg de kans om deel te nemen in Rusland en nam zijn zus 
Anny mee. Dirk Adriaenssen reisde mee als coach en Karel Van Dijck als boardmember en jurylid. 
Het is altijd fijn als ze met eigen ploeg en tractor naar een buitenlandse wedstijd kunnen gaan. De 
transportkosten liepen te hoog op dus huurden ze het materiaal van de Russische ploegvereniging. Heel 
typerend voor Russische ploegwedstrijden is dat ze allemaal met dezelfde tractor en ploeg rijden. Wel 
speciaal om zien. De Russen loten ieder jaar voor een ploeg en tractor die gekoppeld is aan een 
wedstrijdperceel. Een nadeel hiervan is dat ze ieder jaar opnieuw hun ploeg moeten afstellen. Bij ons is er 
loting voor een wedstrijdperceel en ploegt men met eigen materiaal.  
 
Vrijdag 15 juni 2018 was het dan zover. Het 10-daagse ploegavontuur in Rusland. 
Na een vlucht van drie en een halfuur, kwamen we aan in Moskou. Van daaruit konden we dan naar onze 
bestemming in Suzdal, regio Vladimir. Het lag 200km boven Moskou. We maakten gebruik van trein en taxi 
om daar te geraken want het was te gevaarlijk om zelf te rijden. 
Normaal was het voorzien dat ze vanaf de zaterdag konden beginnen oefenen. Het materiaal was maar ter 
beschikking op woensdag. Dit viel echt tegen. Er was heel wat te beleven dus de dagen waren rijk gevuld 
met uitstapjes naar Suzdal en Moskou. Heel wat toeristische plekjes vooral de grote gebouwen met torens 
vielen ons op. Tussendoor namen we al eens een kijkje op het Russisch nationaal kampioenschap ploegen. 
Dit vond de dagen voor het Europees ploegen plaats. Ze deden al wat indrukken op rond de ploegen en het 
ploegwerk van de Russen. Iedere dag konden we genieten van lekker eten in buffetvorm. Voor ieder wat 
wils dus. We kregen toch wel een andere kijk op Rusland. Heel toevallig ontmoette Geert op uitstap 
mensen uit België van Radio 1. Het verwonderde hen dat we niet kwamen voor de voetbal. Ze deden een 
interview met hem. Het kwam op de radio in eigen land. Dirk kreeg kort nadien een telefonisch interview. 
Dit kwam in de krant van België. 
 
Het viel op dat er eigenlijk geen landbouwbedrijven te zien waren in de streek waar wij verbleven. Dit 
hadden we anders verwacht omdat er echt wel ruimte voor was. Je zag er een massa aan grond braak 
liggen. Men deed er vooral aan akkerbouw nl. graansoorten, gras en een beetje erwten. Soms zagen we 
eens een landbouwer hooi maken. Dit gebeurde met oude Russische tractoren. Ze reden voornamelijk met 
Belarus. De grond werd er niet echt bemest. Door de koude winters moet het vooral in de lente en zomer 
gebeuren. De opbrengst is dan ook niet de helft van bij ons. 
  
Het Europees ploegen ging door op een ‘stukje’ land van zo’n 600 ha. Echt wel de moeite om te zien. Het 
was er goede ploeggrond, namelijk zwarte leemgrond maar heel erg droog. 
Jos en Geert reden met een Deutz-Farh agrolux 4.80 tractor en ploegden met een Kverneland 
wedstrijdploeg. De standaardploeg had toch wel haar beperkingen. Er waren nog nergens aanpassingen 
aan gebeurd. Ze plaatsten dus zelf meters op de ploeg om toch enkele gegevens te kunnen waarnemen 
tijdens het ploegen. Bij het oefenen, merkten de coach en  de ploegers dat er toch wel wat verkeerd was 
met de ploeg van Jos. Geert had het geluk dat de maten van zijn ploeg klopten. Bij Jos was dit niet zo. Op de 
twee oefendagen was het dus echt zoeken. Uiteindelijk hebben ze nog aanpassingen moeten doen tot op 
het laatste moment van het oefenen. Het was ten koste van de punten want Jos heeft op de wedstrijd een 
uur nodig gehad om zijn ploeg afgesteld te krijgen. Het was er uitzonderlijk warm in Rusland, echt zweten 
dus. Op zaterdag ging de wedstrijd  door op grasland, de zondag op stoppelland. Er namen dit jaar 11 
landen deel. Er waren 9 ploegers die hun eigen materiaal hadden meegebracht. Het was voor deze ploegers 
heel wat makkelijker en dit zag je wel aan hun resultaat. De 1ste plaats ging naar Republiek Ierland. De 
Europese kampioen kreeg een Russische tractor als prijs. De 2de en 3de plaats ging naar Noord-Ierland.  
Voor België behaalde Geert de 17de plaats en Jos de 18de plaats.  
Het was een hele ervaring om met ander materiaal te ploegen op een Europese wedstrijd. 

 

Hertleer Cindy 


