
Ploegseizoen 2020 met ups en downs in onzekere tijden… 

Zoals zovele organisaties beleeft het Belgisch Ploegcomité een bijzonder 

niet voorzien ploegjaar. De wereldkampioenschappen augustus 2020 in 

Sint Petersburg, Rusland worden verplaatst naar juni 2021. De Europese 

kampioenschappen van september 2020 in Tsjechië zijn geannuleerd. 

Toch is het ploeggebeuren in België zondag 11 oktober positief en 

enthousiast geëindigd met twee verdiende geselecteerde  

ploegkampioenen voor het WK in Rep Ierland september 2021. 

 Voorjaar 2020 en provinciale wedstrijden 

De geplande BPC-vergadering van maart wordt op de valreep geannuleerd en zo kan 

vooruitblikken op de gewestelijke ploegwedstrijden in Antwerpen, niet meer.                                       

In juni kunnen we voorzichtig afspraken maken voor de provinciale wedstrijden.                          

Eind juli gaat in Lochristi de provinciale wedstrijd Oost-Vlaanderen door na aanvraag van 

het evenement en met toelating van het gemeentebestuur. Echter zonder publiek, zonder 

gezellig napraten met een frisse pint, maar de zonnige zondag maakt veel goed!                        

In Brugge zou zondag 30 augustus worden geploegd, eveneens mits toelating, ware het 

niet dat in de voormiddag de hemelsluizen wagenwijd openen…vijftig liter in één uur… 

De ploegvoren stromen vol! Een week uitstel aanvaarden alle ploegers, nu op een droog 

aardappelveld en met coronaveilige organisatie en zonder supporters. 

Begin oktober ploegen de Antwerpenaren hun provinciale wedstrijd, alweer mits 

goedkeuring, zonder bezoekers maar met de nodige vaardigheden. 

Nationaal kampioenschap 

De provincie Limburg is aan de beurt voor de organisatie, hun voorbereidingen lopen 

goed tot …het gemeentebestuur ROOD geeft voor dit gebeuren. Er wordt gebrainstormd. 

Gelukkig vindt Jos een geschikt perceel maïsstoppel in Oostakker. De terreineigenaar is 

bereid zijn medewerking te geven…de administratieve molen komt op gang.                                    

Een Covid Event Risk Model verwerft inzicht in het veiligheidsrisico. We krijgen ‘groen’ 

label maar …geen publiek, geen muziek, geen drank- of eetverkoop en de regels 

respecteren! Omdat de onzekere tijden niet positief evolueren, volgt ook nog een hele 

lijst meldingen voor de politie. En, uiteindelijk, oef!                                                                 

We informeren de ploegers en zaterdag 10 oktober komen zestien deelnemers oefenen 

van ‘s morgens vroeg tot het donker wordt.                                                                       

De voorbereiding van de maïsstoppel neemt enkele dagen in beslag: stoppels maaien, het 

veld platwalsen, de percelen uitmeten volgens aantal ploegers per discipline en het aantal 

ploegscharen. Daarbij voorzien we ook zichtbaarheid voor de sponsors. 

Dan toch niet…of wel? 

Zondagmorgen ligt het veld er troosteloos bij, de pluviometers zijn weer goed gevuld en 

zijn gespreksonderwerp nummer één. De timing, elf uur openingsvoor, staat op de 

helling! Een deel van de verantwoordelijken zijn paniekerig, anderen manen aan tot 

afwachten…want de buienradar toont ook zijn goede kanten!                                                     



De terreineigenaar kent zijn grond, zegt dat alle water hier vlot wegtrekt, niet zoals in de 

polders dus. En… groen licht van de jury!  Ploegers zetten hun richtpalen en om halftwee                                                                                 

worden rechte openingsvoren getrokken. Na de beoordeling ervan wordt de BPC-vlag 

gehesen. Twee uur en veertig minuten ploegtijd krijgen de deelnemers om het beste uit 

zichzelf naar boven te halen. En dat gebeurt!                                                                             

De jury heeft het niet gemakkelijk om de wentel-, de rondgaande en de rechtploegers hun 

ploegveldjes correct te beoordelen omdat er weinig ‘grove’ fouten gemaakt worden. 

Rechtheid, goede opbouw van de aanstorting, het eigenlijke ploegwerk met vlak uitzicht 

en zonder tweelingvoren, het in- en uitzetten op één lijn, de geer en vooral de eindvoor 

zijn onderdelen van de jurystaten.                                                                                          

En de ploegers…? Meten, verstellen van de ploeg en doorwerken want buiten tijd zijn 

levert fikse strafpunten op. Gelukkig is dat niet aan de orde en blijven allen ‘bij de les’ .               

Door de vlotte samenwerking tussen jury en secretariaat, laten de resultaten niet onnodig 

lang op zich wachten. Wijd uit elkaar horen allen hun verdiende punten, na het 

dankwoord aan de terreineigenaar, de organisatie, de juryleden en de ploegers voor hun 

inzet. 

Onze hoop, onze wens: positief de ploegtoekomst zien zodat de kampioenen hun 

ervaring kunnen tonen op de Europese en de wereldkampioenschappen in 2021! 

Uitslagen 

Rondgaand ploegen: 1. Marnix Stockman  2. Tom Smits 3. Jens Sierens 4. Stijn 

Pelckmans  5. Daan Sierens  6. Wouter Spoelders  7. Gert Tuyteleers 8. Jens Brosens 

Wentelploegen: 1. Tor Broeckx  2. Jos Creve  3. Cis De Wachter  4. Geert Vandevelde               

5. Stephan tops  6. Nick De Maesschalck 

Rechtploegen: 1. Stijn Vermeulen  2. Tobias Van Damme 

Meer info en foto’s op onze website www.belgischploegcomite.be  

                                                                                          Anne-Marie Claeys, secretaris BPC 

 

http://www.belgischploegcomite.be/

