
Wedstrijdploeger Klaas Eelman Texel 
 

Even voorstellen, ik ben Anton Bakker en altijd 
nieuwsgierig hoe het er vroeger op het platteland aan 
toe ging. Zo ook voor ploegwedstrijden en wanneer 
die ooit begonnen zijn.  
En dan is er één Texelaar waar je niet omheen kan. 
Dat is Klaas Eelman, wedstrijdploeger van het eerste 
uur.  
Later was hij, hoe kan het ook anders, vaak jurylid bij 
ploegwedstrijden. Ik zou zo graag de verhalen uit die 
tijd willen horen en heb daarom Klaas opgebeld en 
een afspraak gemaakt. En zo zit ik enkele dagen later 
bij Klaas en Iet aan tafel. 
 

Klaas, nu 74 jaar, 
heeft onze komst 
voorbereid. Hij heeft 
alvast wat foto’s en 
notities verzameld.  
Niet zijn eigen notities, 
want hij schreef nooit 
veel op. Nee, de 
boekjes van zijn vader 
werden geraadpleegd. 
Onder het genot van 
een bakje koffie begint 
Klaas te vertellen.  
In 1953 was de 

allereerste ploegwedstrijd ooit op Texel gehouden. 
Klaas deed als 15-jarige mee met een grijze Ferguson 
met een 2 schaar rondgaande ploeg, deze petroleum 
trekker met 28 PK had toen al een diepteregeling. 
Klaas werd meteen Texels kampioen.  
 
 
In 1955 zat Klaas inmiddels op de landbouw-
winterschool in Hoofddorp, in de Haarlemmermeer. 
Daar organiseerde de CBTB-jongeren (Christelijke 
Boeren en Tuinders Bond) een ploegwedstrijd. Klaas 
deed mee met een trekker en ploeg van een 
klasgenoot. Hier werd hij tweede, daardoor mocht 
Klaas het jaar daarna meedoen met de Nederlandse 
CBTB ploegwedstrijden in Groningen. Op mijn vraag, 
hoe kom je in die tijd met een trekker en ploeg vanaf 
Texel in Noord- Groningen, vertelt Klaas dat de 
Ferguson dealer op Texel, Jaap Schoorl, met zijn 
vrachtautootje de trekker en ploeg meenam. Schoorl 
sponsorde het transport, want het was natuurlijk ook 
goede reclame. Jaap Schoorl en vader Eelman zaten 
in de cabine van de vrachtauto en Klaas met een paar 
vrienden bij de trekker op de open bak, “maar dat hoef 
je niet op te schrijven, dat ging toen gewoon zo.” “Een 
open trekker waren we gewend en een goede jas 
hadden we wel, we hadden thuis zelf nog geen auto.”  
 
In Groningen werd Klaas ook tweede, hierdoor mocht 
hij meedoen met de nationale kampioenschappen in 
Nagele. Hier kwamen de beste ploegers van 3 
verenigingen. De CBTB, KPJ (Katholieke Plattelands 
Jongeren) en de algemene jongeren. Deze 
ploegwedstrijd werd onder zeer natte omstandigheden 
gehouden. Klaas werd al een beetje uitgelachen met 
zijn kleine trekkertje. Later bleek juist, dat de 

Ferguson goed kon rijden, doordat de hefploeg flink 
druk gaf op de achterwielen. 
 

 
 In Nagele  N.O.P werd  Klaas Nederlands  Kampioen   
 
De veel grotere trekkers met getrokken ploegen 
stonden te slippen. Hier werd Klaas voor het eerst 
Nationaal Kampioen.  
Klaas zoekt in het stapeltje foto’s en laat me een foto 
zien met een bord op de trekker met de tekst:  
“Winnaar Nederlands ploegkampioenschap 1956” 
Het was op een show van de Ferguson importeur N.V. 
Nimag te Leidschendam. Hier was  Klaas speciaal 
voor uitgenodigd. Ferguson had een trekker met ploeg 
neergezet, deze nieuwe combinatie was hetzelfde als 
waar Klaas zijn overwinning mee behaald had. Klaas 
werd op deze trekker gehuldigd. Dit was natuurlijk een 
geweldige reclame voor Ferguson. 
 

     
  Huldiging   bij  N.V.  Nimag  te    Leidschendam     
 
Hetzelfde jaar nog mocht Klaas naar Engeland voor 
het wereldkampioenschap (WK) ploegen. Daar werd 
geploegd met paarden en trekkers. Klaas reed met 
een trekker en een hefploeg die door de Ferguson 
fabriek beschikbaar waren gesteld. De ploeg was een 
nieuw type van Ferguson en deed niet wat Klaas 
wilde, de grond bleef aan het rister plakken. Klaas 
werd 14e. 
 
 
 
 



 
Net als alle jongens, moest ook Klaas in militaire 
dienst en was er even geen tijd voor wedstrijdploegen.  
Na zijn dienstperiode kwam hij met een MF 35 of 
135,(Klaas weet de trekker type’s niet precies meer), 
met een Kverneland ploeg weer te velde. Deze 
Kverneland ploeg had een steunwiel, losse gewichten 
en een slingertje extra. Verder is het een gewone 
ploeg. Hij won een aantal keer de Texelse 
ploegwedstrijden en nog twee keer de Nederlandse 
kampioenschappen.  
 
In 1964 mocht hij naar de WK ploegen in Oostenrijk, 
ook hier kreeg Klaas weer een trekker en ploeg van 
de fabrikanten. Hier werd hij 5e en daar is Klaas nog 
steeds erg trots op.   
Regel bij de ploegwedstrijden was toen: elke ploeger 
mag maar 3 keer uitgezonden worden naar het WK 
ploegen, dit om jonge ploegers te stimuleren ook mee 
te doen. Het was in het belang van de landbouw dat 
veel boeren goed ploegwerk konden verrichtten.  
 
Eén keer is er een WK niet doorgegaan voor Klaas, 
waarom weet hij niet meer, maar het kwam wel goed 
uit. Hierdoor mocht hij zijn 3e WK in Nieuw-Zeeland 
ploegen. En dat avontuur zag Klaas wel zitten. Vader 
Eelman vond dat wat minder, want zomaar een paar 
weken weg in juni, terwijl de bieten “op één” gezet 
moesten worden, dat kon niet. De familie Eelman 
heeft toen éénkiemig bietenzaad gekregen, wat 
indertijd vrij nieuw was. Het bietendunnen hoefde niet 
meer en Klaas kon rustig naar Nieuw-Zeeland. Ook 
hier werd een MF 135 en Kverneland ploeg door de 
fabrikanten beschikbaar gesteld. 

 
              WK    ploegen    Nieuw-Zeeland   1967 
Hier kreeg hij een week de tijd om met het materiaal 
te oefenen. Het resulteerde in een 16e plaats.  
Klaas pakt een Nieuw-Zeelands landbouwblad van 
juni 1967 erbij en begint te bladeren. Op de 
middenplaat staat een overzichtsfoto van het 
ploegterrein en kijk eens wie er het mooiste opstaat, 
zegt hij trots.  
Juist: KLAAS EELMAN NETHERLANDS. 
 
Tenslotte wilde ik nog twee dingen van Klaas weten: 
Viel er nog iets te verdienen met wedstrijdploegen? 
En waar is de Kverneland ploeg gebleven? 
“Nee, je werd er niet rijk van, maar de reis en 
verblijfskosten werden meestal gesponsord en ik heb 
wel eens een setje banden gekregen. De Kverneland 
ploeg was wat goedkoper wanneer ik er wedstrijden 
mee ging ploegen. Ik heb eigenlijk geen idee waar de 
ploeg is gebleven, maar ik denk dat we deze gewoon 
ingeruild hebben toen we een grotere ploeg kochten 
voor het bedrijf.”  Klaas eindigt zijn verhaal met de 
woorden: “Het was echt een leuke hobby” 
     
Anton Bakker,Texel      2012 

              Middenplaat  Nieuw-Zeelands  landbouwblad  juni  1967  met  klaas  Eelman  op  de  voorgrond
 


