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Het wedstrijdperceel
Standaard afmetingen
Rondgaand ploegen


Perceel: 20m breed en 100m lang



Geen geer

Wentelploegen


Perceel 2-schaar: 16m / 24m breed en 100m lang (8m geer) – oppervlakte 20 are



Perceel 3-schaar: 24m / 36m breed en 100m lang (12m geer) – oppervlakte 30 are



Perceel 4-, 5-, 6- en 7-schaar: dezelfde afmetingen als voor een 3-schaar, omdat er anders onvoldoende terrein
zal zijn (12m geer)

Wanneer de percelen geen 100m lang zijn, moet de geer ook minder groot zijn en bijgevolg moet er minder
oppervlakte worden voorzien.

Uitzetten percelen


Vooraf uitmeten



De percelen zijn aan beide kopeinden begrensd door een merkvoor



Veldjes: bij voorkeur dwars op de oogstsporen



Lichte afwijkingen van de standaard afmetingen zijn toegelaten (beschikbaarheid wedstrijdterrein)



Opgelet: de ‘geerhoek’ moet wel gerespecteerd worden (afhankelijk van de lengte van het vak)



Formule: 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑒𝑟 =

nieuwe lengte perceel
standaard lengte perceel

∗ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑒𝑟

Voorbeeld:


Stel: je ploegt met een 2-schaar, de lengte van het veld is 80m. De geer zal 6.4m zijn.



Formule: 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑒𝑟 =

80m
100m

∗ 8𝑚 = 6.4𝑚
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Deelname
Wie mag deelnemen?


Iedereen mag deelnemen



Indien er een selectie plaatsvindt op gewestelijk niveau kan je je enkel daar selecteren voor de provinciale
wedstrijd. Deelname aan de nationale ploegwedstrijd kan enkel indien je op provinciaal niveau geselecteerd
werd.

Waar deelnemen?


Gewestelijke en provinciale wedstrijd: enkel in je eigen provincie



Deelname aan de wedstrijd in een andere provincie wordt slechts uitzonderlijk, na schriftelijke aanvraag bij
Groene Kring, toegelaten.

Prijs deelname
Het organiserend gewest is vrij om een bijdrage te vragen aan de ploegers, dit zal hetzelfde zijn voor leden van Groene
Kring en voor ‘vrienden van’ Groene Kring, indien de gewesten dit niet wensen dan gelden onderstaande prijzen:


Leden Groene Kring: gratis



Vrienden van Groene Kring: gratis



Niet-leden: 10 euro

Inschrijven
Bij wie?


Gewestelijke ploegwedstrijd: bij het bestuur van het gewest



Provinciale ploegwedstrijd: bij de vrijgestelde/consulent van Groene Kring voor die provincie



Nationale ploegwedstrijd: bij het Belgisch Ploegcomité (BPC)

 Contactgegevens: www.groenekring.be/consulenten en www.belgischploegcomite.be/bpc
Extra info:


Je geeft bij je eerste inschrijving (op gewestelijk of provinciaal niveau) door of je meedoet in de categorie
rondgaand ploegen of wentelploegen. Doorheen de verschillende selectierondes moet je bij deze keuze
blijven.



Bij inschrijving provinciale wedstrijd: doorgeven of je wenst deel te nemen aan de nationale ploegwedstijd



Bij inschrijving nationale wedstrijd: doorgeven of je wenst deel te nemen aan het EK of het WK of geen van
beiden



Ploegers mogen buiten het klassement deelnemen aan gewestelijke en provinciale wedstrijden
(wedstrijdploegers krijgen sowieso voorrang). Dit kan enkel als er genoeg oppervlakte is op het resterend
perceel en mits toestemming van het organiserend gewest en de vrijgestelde van de provincie. Aanvraag:
altijd via de vrijgestelde van de provincie
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Selecties
Gewestelijke ploegwedstrijd
Rondgaand ploegen


Alle ploegers (ongeacht de prestatie) mogen naar de provinciale ploegwedstrijd

Wentelploegen


Elk organiserend gewest: minstens 2 mandaten voor de provinciale ploegwedstrijd



Vanaf 15 deelnemers krijgt het gewest per 5 deelnemers 1 mandaat



o

15 deelnemers = 3 mandaten

o

19 deelnemers = 3 mandaten

o

20 deelnemers = 4 mandaten

Organiserend gewest provinciale ploegwedstrijd: 1 extra mandaat

Provinciale ploegwedstrijd
Rondgaand ploegen


Alle ploegers (ongeacht de prestatie) mogen naar de nationale ploegwedstrijd

Wentelploegen
Niet elke provincie mag evenveel ploegers afvaardigen voor de nationale ploegwedstrijd. De beslissing over het
aantal mandaten is afhankelijk van de grootte van het perceel (en bijgevolg het aantal deelnemers). Het BPC en
Groene Kring beslissen hierover op basis van onderstaande regels:






Elke provincie: minstens 4 mandaten
Vanaf 13 ploegers krijgt de provincie per 3 deelnemers 1 mandaat
o 13 deelnemers = 5 mandaten
o 16 deelnemers = 6 mandaten
Organiserende provincie nationale ploegwedstrijd: geen extra mandaat
Uitzondering! Een provincie krijgt, wegens selecties op gewestelijk niveau, meer mandaten voor de
nationale ploegwedstrijd. Deze provincie(s) krijgen 8 mandaten en dit aantal blijft ongewijzigd.

Vanuit elke provincie moet minstens de helft van de geselecteerde ploegers voor de nationale wedstrijd jonger zijn
dan 35 jaar (het jaar waarin ze 35 worden, telt nog mee als -35).

Uitzondering
Ploegers die in het buitenland zijn voor hun deelname aan het EK of WK en daardoor niet provinciaal kunnen
ploegen, worden wel toegelaten op de nationale ploegwedstrijd. Zij moeten daarvoor wel eerst provinciaal ploegen
(al dan niet buiten het klassement). Groene Kring zal hun aanvraag om in een andere provincie mee te ploegen
aanvaarden (deze aanvraag moet wel eerst ingediend worden).
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Nationale ploegwedstrijd
Selectie EK en WK











Inschrijving nationale ploegwedstrijd: ploegers maken zelf een keuze en geven hun voorkeur door aan het
BPC (1 = 1e voorkeur, 2 = 2e voorkeur, 3 = 3e voorkeur):
o EK
o WK
o Geen van beiden
Deze keuzes worden bekeken na afloop van de wedstrijd, waarbij eerst de keuze van de winnaar ingevuld
wordt, vervolgens de voorkeur van de persoon die 2e eindigde, enz.
Het BPC zal de geselecteerde ploegers contacteren en bespreken wie aan het EK en WK zal deelnemen.
Hierbij worden de selectieregels (zie hierboven) toegepast. Groene Kring zal een overzicht krijgen van de
gecontacteerde personen en hun antwoorden.
Data en locatie EK en WK wordt vooraf meegedeeld en jaarlijks opgenomen in het reglement.
o EK 2017 (selectie in 2016): 19-20 augustus – Zwitserland
o WK 2017 (selectie in 2016): begin december – Kenia
o EK 2018 (selectie in 2017): Rusland
o WK 2018 (selectie in 2017): Duitsland
Een persoon mag maximum 10 keer deelnemen aan een internationale ploegwedstrijd (EK en WK samen).
Ten laatste op 1 december moet je doorgegeven hebben aan het BPC of je effectief naar het EK of WK gaat.
Uitzondering! Wie aan het WK deelneemt, wordt het jaar erop uitgesloten voor deelname aan zowel het EK
als WK. Deze kandidaat moet dus een jaar overslaan om internationaal te ploegen. Wanneer er bij de eerste
6 wentelploegers of bij de eerste 4 rondgaande ploegers geen (andere) kandidaat is om deel te nemen aan
de internationale wedstrijd dan vervalt deze voorwaarde. Dit om het niveau op de internationale
wedstrijden voldoende hoog te houden.

Oefenploegen
Oefenploegen is verplicht en gebeurt de dag voor of de ochtend van de wedstrijd. Dit gebeurt op een aangeduid
perceel onder toezicht en begeleiding van de leden van het BPC. Het onvolledig afwerken van het oefenperceel kan
uitsluiting voor de wedstrijd betekenen. Er wordt in geen geval geoefend buiten het aangeduide perceel.

De jury
De jury wordt samengesteld en aangeduid door het BPC.

Onregelmatigheden
Elke deelnemer heeft het recht de jury te verwittigen over onregelmatigheden betreffende het perceel,
burenhinder, stenen, pannes en andere relevante onregelmatigheden.
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Tijdschema
Begin- en eindsein worden ter plaatse aangekondigd.

Openingsvoor:

Rondgaand ploegen

Wentelploegen

20 minuten

20 minuten

Tijdens jurering hiervan:
Ploegen perceel:

Merkstreep geer
2u40 minuten

2u40 minuten

Het wedstrijdperceel moet volledig omgeploegd worden. Bij tijdsoverschrijding worden strafpunten toegekend (zie
verder).

Wentelploegen
Type tractor en ploeg



Tractor: zelfgekozen
Ploeg:
o Provinciaal en nationaal: 2-,3-,4- en 5- scharen. 6- en 7-scharen worden ook toegelaten indien dit
praktisch mogelijk is (grootte terrein). Indien er teveel wedstrijdploegers zijn, zullen zij als eerste
afvallen.
o EK en WK: 2- en 3-scharen. Ploeg je nationaal met meer scharen, zal je je daarna moeten aanpassen
om te kunnen meedoen aan het EK of WK.

Wedstrijdreglement wentelploegen
De organisatie zorgt voor



Genummerde palen: deze duiden de plaats van de openingsvoor aan
Merkvoor: deze begrenst de wendakkers

De openingsvoor



Er mogen maximum 3 richtpaaltjes gebruikt worden. Het plaatsen en wegnemen met hulp van derden mag,
alle andere vormen van richtingsaangevers zijn verboden.
Ploeg met het achterste ploeglichaam en ploeg naar rechts uit

Ploegwerk





Breedte voren: vrij
Diepte voren: de jury bepaalt de diepte en deze moet na de 3 e gang bereikt zijn
Uitgezonderd bij de opening en de aanstorting is het gebruik van voorscharen verplicht
Geploegde sneden moeten even hoog, even breed, voldoende gekeerd en toch geaccentueerd zijn

Merkstreep derde wendakker



Er mogen maximum 3 richtpaaltjes gebruikt worden. Het plaatsen en wegnemen met hulp van derden mag,
alle andere vormen van richtingsaangevers zijn verboden.
Trek de merkstreep zo, zodat er na de geer ofwel 19 of 20 voren (2- en 4-scharen) ofwel 20 of 21 voren (3scharen) kunnen geploegd worden.
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Aanstorting




Ploeg 8 sneden (2- en 4-scharen) of 9 sneden (3-scharen)
De geploegde sneden moeten, ten aanzien van de openingsvoor, volledig zijn doorgesneden en alle
stoppels moeten ondergewerkt zijn
De eerste snede moet even hoog liggen als de anderen

De geer



Na aanstorting: verder ploegen, beginnend bij de buur met hoger veldnummer
Wentelen en draaien tijdens het ploegen van de geer is verplicht

Derde wendakker




Na het beëindigen van de geer wordt hierop aangestort en wordt het perceel verder afgewerkt.
Bestaat uit: 19 of 20 voren (2- en 4-scharen) / 20 of 21 voren (3-scharen)
Bij aanstorten op de geer: gebruik bijkomende uitrusting NIET TOEGELATEN

Eindvoor






‘Direct’ naast de aanstorting
Al het land moet omgeploegd zijn
Er mag geen grond van de aanstorting herploegd worden
Ideale diepte: 2/3 van de ploegdiepte
Sneden van de aanstorting en eindvoor moeten op dezelfde hoogte liggen

Puntentoekenning wentelploegen
Gewestelijke ploegwedstrijden
Onderdeel
Openingsvoor: recht, regelmatig en uniform
Aanstorting
Voren: zuiver, strak en recht
Bedekken van groen en stoppels
Beoordeling ploegwerk
Geer: vlakke afwerking
Geer: rechtheid, tweede snede
In- en uitzetten
Algemeen uitzicht
Totaal

Te verdienen punten
10
15
10
5
20
10
10
10
10
100

Provinciale ploegwedstrijden
Onderdeel
Openingsvoor: recht, regelmatig en uniform
Aanstorting
Voren: zuiver, strak en recht
Bedekken van groen en stoppels
Beoordeling ploegwerk
Geer: vlakheid
Geer: recht, eerste snede zichtbaar
In- en uitzetten
Eindvoor (geen ongeploegd en overgeploegd land)
Algemeen uitzicht
Totaal

Te verdienen punten
10
10
5
5
20
10
10
10
10
10
100
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Nationale ploegwedstrijd
Onderdeel
Openingsvoor: vlak, volledig afgesneden en uniform
Openingsvoor: rechtheid
Aanstorting: opbouw, exact teruggeploegd
Voren: zuiver en recht
Bedekken van groen en stoppels
Beoordeling ploegwerk
Rechtheid van het ploegwerk (geploegde sneden)
Geer: vlakke afwerking
Geer: recht, eerste snede zichtbaar
In- en uitzetten
Eindvoor: recht, juist aantal sneden, geen ongeploegd of overgeploegd land
Algemeen uitzicht
Totaal

Te verdienen punten
20
20
20
20
20
40
20
20
20
20
20
20
260

Mogelijke strafpunten
Gewestelijke, provinciale en nationale ploegwedstrijden
Onderdeel
Tijdsoverschrijding bij openingsvoor
Tijdsoverschrijding op het einde
Diepte voor (maximale afwijking: +/- 2 cm van de aangegeven diepte)
Leegrijden
Meer dan 1 volledig wielspoor bij de eindvoor (ploegwiel niet op
trekkersporen) [geldt enkel voor provinciale en nationale wedstrijden]
Wielspoor
Andere (bv. hulp van derden, ploegwerk bijwerken, …)

Strafpunten
1 + 1 per 5 minuten
1 + 1 per 5 minuten
0.5 per centimeter
10
5
0.5 per spoor
Jury bepaalt het aantal strafpunten
o.b.v. wat er gebeurd is.
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Plan voor wentelploegpercelen
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Rondgaand ploegen
Type tractor en ploeg



Tractor: zelfgekozen
Ploeg: enkel 2-scharen

Wedstrijdreglement rondgaand ploegen
De organisatie zorgt voor



Genummerde palen: deze duiden de plaats van de openingsvoor aan
Merkvoor: deze begrenst de wendakkers

De openingsvoor







Er mogen maximum 3 richtpaaltjes gebruikt worden. Het plaatsen en wegnemen met hulp van derden mag,
alle andere vormen van richtingsaangevers zijn verboden.
De openingsvoor is een dubbele opening
Diepte: vrij
De opening moet eenvormig, recht en zuiver zijn
Het platwalsen van de uitgeploegde snede is niet toegestaan
Na de openingsvoor wacht je op de jury

Aanstorting





Ploeg deze in de opening
De aanstorting bestaat uit 4 omgangen
Na 3e omgang moet de gewenste diepte bereikt zijn
Na de 4e omgang sluit je aan bij de buurman met hoger nummer

Ploegwerk








Breedte voren: vrij
Diepte voren: de jury bepaalt de diepte
Uitgezonderd bij de opening en de aanstorting is het gebruik van voorscharen verplicht
Het corrigeren van de voren met iets anders dan de ploeg is niet toegelaten
Ploeg steeds van een lager naar een hoger nummer
De geploegde sneden moeten even hoog en even breed, voldoende gekeerd en toch geaccentueerd zijn
In- en uitzetten gebeurt op de merkstreep, de ploeg moet zo snel mogelijk op diepte zijn en ploeg alle
grond tussen de merkstrepen

Eindvoor




De eindvoor moet recht en zuiver zijn en naar de eigen aanstorting geploegd worden.
De laatste 3 omgangen mag je verondiepen
De eindvoor is zo ondiep en zo smal mogelijk
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Puntentoekenning rondgaand ploegen
Gewestelijke en provinciale ploegwedstrijden
Onderdeel
Openingsvoor: recht, regelmatig en uniform
Aanstorting: vlak en gelijkvormig
De voren
Ploegwerk: tweelingvoren en aftekening
Bedekking groen en stoppels
Eindvoor: recht en uniform
In- en uitzetten
Algemeen uitzicht
Totaal

Te verdienen punten
10
10
10
20
10
20
10
10
100

Nationale ploegwedstrijd
Onderdeel
Openingsvoor: volledig afgesneden, regelmatig en uniform
Openingsvoor: rechtheid
Aanstorting: opbouw
Aanstorting: rechtheid
De voren: recht en zuiver
Bedekking groen en stoppels
Geploegde sneden
Geploegde sneden: rechtheid
Eindvoor: rechtheid
Eindvoor: opbouw
In- en uitzetten
Algemeen uitzicht
Totaal

Te verdienen punten
20
20
20
20
20
20
40
20
20
20
20
20
260

Mogelijke strafpunten
Gewestelijke en provinciale en nationale ploegwedstrijden
Onderdeel
Tijdsoverschrijding bij openingsvoor
Tijdsoverschrijding op het einde
Eindvoor naar de verkeerde zijde
Diepte voor (maximale afwijking: +/- 2 cm van de aangegeven diepte)
Meer dan 1 keer leegrijden
Meer dan 1 volledig wielspoor bij de eindvoor
Wielspoor
Andere (bv. hulp van derden, ploegwerk bijwerken, …)

Strafpunten
1 + 1 per 5 minuten
1 + 1 per 5 minuten
10
0.5 per centimeter
10
5
0.5 per spoor
Jury bepaalt het aantal
strafpunten o.b.v. wat er gebeurd
is.

Slotbepaling
Indien nodig, zijn wijzigingen aan dit reglement mogelijk in de periode voor een ploegseizoen van start gaat.
Voorstellen tot wijziging kunnen jaarlijks besproken worden op het overleg tussen Groene Kring en het BPC. Deze
voorstellen moeten minstens 2 dagen voor het overleg doorgegeven worden aan de andere partij.
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