
 

 

Wedstrijdreglement categorie 4 parallel ploegen  

Begripsomschrijving tractor/ploeg: Classic 

Tractor en ploeg moeten in productie zijn genomen tussen 31 december 1959 en 31 

december 1974. 2 en 3 schaar wentelploegen zijn toegestaan, in Nederland willen 

we ook hydraulisch wendbare ploegen toestaan , voor Europese regels is alles non 

hydraulic. 

De reglementen uit het PVN reglement zijn van toepassing, afwijkende punten zijn 

hieronder beschreven. 

9. BEGINVOOR 

Dit moet een zogenaamde dubbele opening zijn,  

waarbij de grond naar weerszijden wordt uitgeploegd  

en wel zodanig dat er geen ongeploegde stukjes vast  

blijven zitten. De beginvoor kan worden uitgevoerd als  

geheel schone opening, als een opening die een reep  

losgesneden grond bevat (bij 2 scharen). De uitgeploegde grond mag niet door 

trekker banden en/of ploegwielen of –banden worden aangedrukt. 

De beginvoor wordt met het rechtse ploeglichaam gemaakt. 

Na het ploegen van de beginvoor moeten de deelnemers wachten tot het tweede 

startsein is gegeven. 

10. AANSTORTING 

Nadat het tweede startsein is gegeven wordt de aanstorting geploegd. Hierbij wordt 

de beginvoor dicht geploegd en wel zodanig dat alle vegetatie is ondergeploegd 

en dat de sneden even hoog en breed komen te liggen als van het overige 

ploegwerk. De opening moet in een gang volledig worden gevuld en aansluiten 

tegen eerste uitgeploegde snede van de openingsvoor.  De eerste gang van de 

aanstorting wordt met het rechter ploeglichaam gemaakt, de aanstorting bestaat 

uit vier gangen  ( 3 bij 3 schaar ) heen & weer en deze moeten opeenvolgend 

geploegd worden. Bij opzettelijke vertraging door de deelnemer worden 5 

strafpunten toegekend.  

11. AANSLUITEN MET TOEGEWEZEN WEDSTRIJDVELD VAN DE BUURMAN 

Na de aanstorting plus drie gangen heen en weer, moet een aansluiting worden 

gemaakt met het toegewezen wedstrijdveld van de buurman met een hoger 

nummer. Deelnemers die geen buurman met een hoger nummer hebben, maken 

zelf een merkvoor op de aangegeven gemarkeerde plaats. Vanuit het wedstrijdveld 

van de buurman moete heen & weer worden geploegd richting eigen aanstorting. 

De eerste twee werkgangen van de aansluiting met het toegewezen wedstrijdveld 

van de buurman mogen worden gebruikt om weer evenwijdig en op de goede 

breedte uit te komen, deze worden niet in de beoordeling meegenomen.             

Loos rijden naar de andere kopakker is niet toegestaan. 



 

 

 

12. EINDVOOR 

De grond van de laatste snede (waarmee dus de eindvoor wordt gemaakt) moet 

naar die zijde van het geploegde perceel worden gekeerd, van het hoger nummer. 

De eindvoor bij cat 4 komt dus tegen de eigen aanstorting te liggen, de 

uitgeploegde grond van de eerste snede van de opening moet meegeploegd 

worden in de laatse gang. De diepte mag niet dieper zijn dan de voorgeschreven 

ploegdiepte. De laatste en de voorlaatste snede moet bij het overige ploegwerk 

aansluiten en moeten over de gehele lengte een gelijkblijvend en regelmatig beeld 

vertonen. Na het maken van de eindvoor mag slechts één trekker- en één 

ploegwielspoor zichtbaar zijn. 

13. INZETTEN EN UITLICHTEN 

De ploeg moet worden ingezet met de voorste schaar op de merkvoor en worden 

uitgelicht als de achterste schaar de merkvoor heeft bereikt en wel zodanig dat het 

geploegde perceel zo regelmatig mogelijk begrensd wordt. Bij het inzetten moet de 

ploeg zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven diepte zijn. 

18. BEOORDELING VOOR CATEGORIE 4 PARALLEL PLOEGEN 

De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen met het aantal benoemde 

maximum aantal punten (getal); juryrapport rondgaand zal toegepast worden voor 

de beoordeling. 

1. beginvoor (10)  

de beginvoor moet schoon zijn en er mogen geen ongeploegde stukjes in 

voorkomen. Elk uitgeploegde snede moet elk afzonderlijk - van voor tot achter - een 

uniform beeld vertonen en mogen niet door een trekker band en/of een ploegwiel of 

-band zijn aangedrukt; 

1A. rechtheid beginvoor (10) 

beginvoor moet recht zijn; 

2. aanstorting (10)  

de aanstorting moet goed gesloten zijn, zodat eventuele vegetatie goed is 

ondergedekt. De aanstorting moet van voor tot achter hetzelfde beeld vertonen en 

even hoog en breed liggen dan de rest van het geploegde perceel. Dit laatste is pas 

na meerdere omgangen goed te beoordelen; 

2A. rechtheid aanstorting (10) 

aanstorting moet recht zijn; 



 

 

3. geploegde sneden (a) (10) 

ploegsneden moeten niet te sterk verkruimeld zijn. Ploegsneden moeten voldoende 

grond bevatten ten behoeve van een zaaibed; 

4. geploegde sneden (b) (10)  

de geploegde sneden moeten ten opzichte van elkaar even hoog en even breed 

en voldoende gekeerd zijn; 

5. geploegde sneden (c) (10)  

verder moeten de geploegde sneden goed tegen elkaar aansluiten (dus zonder 

grote gaten tussen de ploegsneden onderling) en over de lengte van het gehele 

perceel zichtbaar zijn (voldoende geaccentueerd); 

5A. rechtheid geploegde sneden (10) 

geploegde sneden moeten recht zijn; 

6. dekking groen en stoppel (10)  

alle vegetatie moet goed zijn ondergeploegd; 

7. eindvoor opbouw (10)  

de laatste drie (3) heen en weer gangen moeten gelijk zijn van ploegwerk, geen 

smalle of brede sneden; 

8. eindvoor (10)  

laatste twee sneden moeten aansluiten bij overige ploegwerk, vlak zijn en uniform 

beeld over gehele lengte, niet meer dan een (1) trekker wiel spoor en een (1) ploeg 

wiel spoor zichtbaar; 

8A.rechtheid eindvoor (10) 

eindvoor moet recht zijn; 

9. inzetten en uitlichten (10)  

de ploeg moet worden ingezet met de voorste schaar op de merkvoor en worden 

uitgelicht als de achterste schaar de merkvoor heeft bereikt en wel zodanig dat het 

geploegde perceel zo regelmatig mogelijk begrensd wordt. Bij het inzetten moet de 

ploeg zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven diepte zijn; 

10. algemene indruk (10)  

hierbij wordt de totale indruk van het gehele ploegwerk beoordeeld. Dit hoeft dus 

niet het gemiddelde van de afzonderlijke onderdelen te zijn. Het gaat hier om een 

beoordeling van het vakmanschap van de ploeger;  



 

 

11. totaal maximum aantal punten is 140 

strafpunten (worden in mindering gebracht op het totaal aantal punten van de 

gezamenlijke juryleden):  

– meer dan één trekker- en/of één ploegwielspoor   -/- 5 punten  

– laatste snede verkeerde richting     -/- 10 punten  

– te diep of ondiep per cm   (*1)    -/- 2 punten  

– aanraken geploegde sneden     -/- 5 punten 

– hulp van derden (*3)      -/- 5 punten 

– overschrijden tijdslimiet per min (*2)    -/- 2 punten  

 

(* 1) hierbij geldt een marge van + of – 2 cm.  

(* 2) als de tijdslimiet (bij openingsvoor en eindvoor) is verstreken start de straftijd. 

(*3) na de tweede constatering volgt diskwalificatie 

Uitzending naar European Vintage kan alleen met handwenteling , non hydraulic 


