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Beste leden en ploegers, 
 
Eind augustus is het weer zover, dan organiseren AJK Sittard/Swentibold en Stg. Agroprom 
Swentibold wederom Sjtoppelpop en het Limburgs kampioenschap ploegen  
 
Dit jaar is het evenemententerrein gelegen aan de Dorpsstraat te Guttecoven 
 
Op vrijdagavond 25 augustus zal Sjtoppelpop plaatsvinden met als hoofdact Plork en de 
Aannemers. Sinds vijf jaar en een dag zijn de heren van Plork en de 
Aannemers geen onbekende meer in het muzikale circuit. Het 
kwartet uitgerust met een metselaar, stukadoor, timmerman en een 
(B)aardige idioot hebben zich de afgelopen vijf jaar ruimschoots 
bewezen. Een greep uit de afgelopen jaren: Zwarte Cross, Dauwpop 
en Dutch Valley en daarnaast nog de vele optredens bij 3FM, Het 
glazen huis, Freaknacht, Ekstra weekend en Stenders Late Vermaak, 
waarbij ze menig 3FM Dj vaak tot muzikale wanhoop dreven. 
Muzikaal gezien gaat het bij deze heren alle kanten op zodat zelfs 
Opa en Oma geslaagd kunnen terugkijken op een avondje Plork en de 
Aannemers. Vaak zeggen de heren zelf: ”Als er na het vierde liedje 
geen polonaise ontstaat dan klopt er iets niet!”  
 
Zaterdagavond 26 augustus staat wederom in het teken van “Das grosse Erntefest” Onze twee huis-
dj’s, “Josef und Sepp”, zullen weer alles uit de kast halen om ook dit jaar weer de gemütlichkeit 
op onze Wiesn tot een hoogtepunt te brengen. Rechtstreeks vanuit de Selfkant zal ook Sang und 
Klanglos zorgen voor de juiste Stimmung. Zij hebben een grote voorliefde voor muziek in het Kölsch 
en Rheinlandisch dialect, maar brengen ook Nederlande nummers ten gehore.  
 
Kom je ook al naar Sjtoppelpop? Dan mag je helemaal kostenlos naar binnen op vertoon van je 
polsbandje en kaartje. Kom je speciaal van heinde en verre om alleen deze top-abend mee te 
maken, dan vragen we een preisgunstige eintritt van € 5,- aan de kassa.  
 
Limburgs kampioenschap ploegen 
De dag erna, zondag 27 augustus, zal het Limburgs kampioenschap ploegen plaatsvinden. staan 
wederom de mechanische (oldtimer)paardenkrachten in de belangstelling tijdens het Limburgs 
kampioenschap ploegen. Wederom kunnen de ploegers hun “krachten” meten om te zien wie zich 
dit jaar Limburgs Kampioen mag noemen. 
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Geploegd wordt volgens de reglementen van de Ploegvereniging Nederland. Op onze site 
www.sjtoppelpop.nl staat een link naar de reglementen voor de verschillende klassen. Op verzoek 
kunnen wij je tevens een papieren exemplaar doen toekomen. 
 
Vanaf 10:00 is de tent geopend. Voor ‘ne sjtevige boam’ te leggen en de kans op een rechte voor te 
vergroten is er weer sjpek en ei verkrijgbaar in de tent, een echt stevig boerenontbijt tegen een 
boerenprijs.  
 
Deelnemers aan de wedstrijd worden geacht uiterlijk 12:00 aanwezig te zijn en zich te melden bij 
de wedstrijdleiding in de tent. De planning van de wedstrijd is als volgt: 
 
13:00 Maken beginvoor 
14:00 Vervolg ploegen 
16:40 Einde wedstrijd  
 
 
Daarnaast is er dit jaar ook een volledig programma voor de oldtimer liefhebber. Onder leiding van 
het OTMV wordt een toertocht verreden door de regio “Swentibold”. Na afloop van de toertocht is 
er een defilé op het terrein, een oldtimershow, dorsen en demonstraties van oude 
grondbewerkingsmachines Het programma is als volgt: 
 
10.00 uur           Ontbijt, spek met ei. (kosten: 2 consumptiebonnen per persoon) 
11.00 uur           Start toertocht 
13.30 uur           Aankomst toertocht 
13.30 uur           Defilé 
14.00-17.00 uur  Oldtimershow, demonstratie dorsen, grondbewerking met oldtimers 
 
Aanmelden?  
Voor de ploegwedstrijd is het noodzakelijk dat je je inschrijft. Hiervoor kun je het bijgevoegde 
formulier gebruiken. Vul dit formulier in en stuur/fax het zo spoedig mogelijk terug naar het 
secretariaat van Stg. Agroprom of mail de gevraagde gegevens naar agroprom@ajksittard.nl. Wil je 
deel nemen aan de oldtimer festiviteiten, geef je dan via het inschrijfformulier op bij de OTMV. 
 
Vele handen maken licht werk 
Wil je niet meeploegen, maar wel je steentje bijdragen aan dit evenement? We kunnen altijd 
medewerkers gebruiken, zowel voor de dag zelf als voor het opbouwen en afbreken. Te denken valt 
hierbij aan het opzetten in inrichten van tent en terrein, maar ook de bediening in de tent op de 
zondag. Neem hiervoor contact op met het secretariaat. 

 
Wij hopen op een goede opkomst bij zowel de deelnemers als de helpers. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Het bestuur van 
 A.J.K. Sittard/Swentibold 
 Stg. Agroprom Swentibold 
 OTMV Afdeling Limburg 
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A.J.K. SITTARD/SWENTIBOLD – STG. AGROPROM SWENTIBOLD 

 

Limburgs Kampioenschap ploegen 2017 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 

 
AANMELDFORMULIER DEELNEMER 

 

Achternaam:  

Voornaam: 
 

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail:  

Lid: AJK | OTMV | Nvt.(*) 

Trekker (merk, type, bouwjaar):  

Ploeg (type, bouwjaar): 
 

Gewenste klasse: 
oldtimer rondgaand  |  oldtimer wentel  

rondgaand  |  2-schaar  |  3-schaar  |  4-schaar (*) 

Bijzonderheden: 
 

 

 
(*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
 Middels inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te zijn met het reglement, te vinden op onze 

site. 

 Deelnemende voertuigen dienen voldoende verzekerd te zijn 

 Gebruik van alcohol voor of tijdens de wedstrijd is niet toegestaan 

 
Stuur dit formulier naar:   Stg Agroprom Swentibold 

      Molenweg Zuid 2 

      6129 PH  Berg a/d Maas 
 

Fax:       046 – 204 80 36 
 

Of mail de benodigde gegevens naar:   agroprom@ajksittard.nl 

 
Sluitingsdatum voorinschrijving wedstrijd: 20 augustus 2017 


