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Nadat de provincie Limburg in 2020 de organisatie niet 
in handen kan nemen ( ze krijgen geen toelating van de 

gemeente) zijn ze dit jaar des te enthousiaster. Bij melkveehou-
der St Maes in Eksel, mag hetzelfde perceel grasland als in 
2016 opnieuw omgeploegd worden. Achttien deelnemers uit 
de Vlaamse provincies schrijven zich in en vanaf vrijdagavond 
start het offi cieel programma. Roel, oud-wereldkampioen, en 
Sus, WK coach, genieten van de technische ondersteuning van 
Jo, bij de theoretische info over de drie disciplines: wentel- , 
rondgaand en rechtploegen. De deelnemers horen en zien 
wat van hen verwacht wordt en waarop de deskundige jury zal 
oordelen. Rechtheid, opbouw openingsvoor en aanstorting, het 
in- en uitzetten op één lijn, het eigenlijke ploegwerk, de geer en 
vooral de eindvoor zijn aandachtspunten. En dat alles binnen 
een opgegeven tijd! De avond sluiten we af tussen pot en pint, 
met gezellige babbels. Teamsfeer creëren en vriendschappen 
onderhouden… Op zaterdag kan elke ploeger op een parallel 
deel van het wedstrijd veld, de theorie in de praktijk oefenen 
en de ploeg naar best vermogen afstellen. Dit onder leiding van 
oud- wereldploegers BPC- leden die vooral de jongere generatie 
vakmanschap doorgeven. Ondertussen is Jo druk in de weer 
om fi lmopnames te maken ivm de opbouw van elke discipline. 
Sus voorziet alles van de nodige commentaar. Dit willen we 
presenteren in het komend voorjaar zodat nieuwe ploegers zich 
vooraf kunnen inleven en voorbereiden. De toekomst lonkt! Na 
het diner op zaterdagavond trakteert Wouter voor zijn twintigste 
nationale deelname (die hem geluk brengt!) en is er lottrekking.

Pechvogel van de dag…
Zondag trekt het maïs inkuilen op de hoeve alle aandacht. Daar-
na nemen we de groepsfoto. Om 10.40 uur worden achttien 
rechte openingsvoren getrokken…maar hier komen een deel 
rondgaande ploegers in tijdsnood… Na hun eerste gang moet 
hun ploeg wat omgebouwd worden, dat kost tijd en zenuwen…

oei, de eerste strafpunten zijn een feit. Erger is het bij Tor, na 
enkele meter krijgt hij tractorpech…tandwieltjes afgebroken en 
noodgedwongen moet hij de strijd staken…hij als kanshebber op 
een gouden medaille. De jury springt in de bres om te helpen…
tevergeefs. De medekandidaten zijn er het hart van in…en Tor… 
hij neemt het sportief op…er komen nog jaren.

Ploegen op wereldniveau…
Allen halen het beste uit zichzelf, voor enkele beginnelingen 
kunnen we alleen maar respect opbrengen! Ik heb een nieuwe 
hobby, zegt er één! Toch is er begrijpelijk niveauverschil tussen 
de ervaren ploegers en de jonge starters. Al doende leer je veel 
bij, ook hier! En dat intense voorbereiding loont, is halfweg al 
duidelijk te zien. Mede door het prachtig vlak en egaal perceel, 
door de gelijke grond en het in de hand hebben van het eigen 
materiaal, komt de klasse naar boven. De selecties voor deel-
name aan de WK augustus 2022 in Rusland (de kampioenen) en 
het EK september 2022 in Noord Ierland (nrs 2 en 3 wentelploe-
gen) , worden zichtbaar in het ploegen. Wouter Spoelders uit 
Nieuwenrode wordt voor het eerst nationaal kampioen wentel-
ploegen en Marnix Stockman uit Assenede ploegde op wereld-
niveau zijn perceel om in de discipline rondgaand ploegen; hij is 
in zijn nopjes met de grote voorsprong. Ook voor Jos Creve uit 
Wachtebeke en Stephan Tops uit Poederlee , respectievelijk 2de 
en 3de in het wentelploegen, wenkt deelname aan het EK 2022. 
Profi ciat en succes in het buitenland! Alle ploegers, de juryleden, 
de terreineigenaar, de medewerkers (vooral Roel en Jacky de 
plaatselijke verantwoordelijken) en de sponsors van de prijzen, 
krijgen hun dankwoord. Er blijft nog wat tijd over om gezellig na 
te praten bij een goed Limburgs bierke!

Verdere uitslag en foto’s op www.belgischploegcomite.be 
Anne-Marie Claeys , secretaris BPC

Gemotiveerde wedstrijdploegers…hun hobby…vakwerk!

Een gezellig nationaal ploegweekend…


