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Kruibeke, 12 augustus 2018

PERSUITNODIGING
Jong geweld strijdt om de titel Held van ‘t Veld
Kruibeke – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 12 augustus
2018 de provinciale wedstrijd Held van ’t Veld in Oost-Vlaanderen. Het plaatselijke Groene Kringgewest SintNiklaas - Beveren staat dit jaar in voor de organisatie. Tijdens deze wedstrijd zullen de deelnemende teams zich
meten in allerlei proeven, ze strijden om de provinciale titel en een kwalificatie voor de nationale wedstrijd op
zondag 9 september 2018 in Mechelen.
De proeven zijn gebaseerd op vaardigheden die nodig zijn op een land- en tuinbouwbedrijf. Samenwerken,
overleg en communicatie zijn hierbij uitermate belangrijk, maar ook tactische denkvermogen, kracht en
snelheid mogen bij de spelers niet ontbreken.
Dit jaar zal de wedstrijd nog spannender zijn aangezien er maar twee proeven op voorhand gekend zullen zijn.
De andere proeven worden pas op de wedstrijd zelf prijsgegeven. Op deze manier proberen de plaatselijke
gewesten er iets in te steken wat typisch is aan hun gewest. Wat betreft de vaststaande proeven kunnen we
zeggen dat melk transporteren nooit meer hetzelfde zal zijn, en dat achteruit parkeren een vaardigheid is die
de spelers goed onder de knie moeten hebben.
Stefaan Stuer, voorzitter Groene Kring Sint-Niklaas - Beveren: “Op 12 augustus strijden verschillende teams van
jonge land- en tuinbouwers om de provinciale titel. We zijn er helemaal klaar voor. Laat de strijd tussen de
gewesten losbarsten en de teamgeest in ons allen naar boven komen. Dat het beste, krachtigste, meest tactische
… team mag winnen!”
Alle Held van ’t Veldwedstrijden worden georganiseerd met steun van KBC en AVEVE.

PRAKTISCH
Datum: 12 augustus 2018
Uur: 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Kromstraat te Kruibeke
Beeldmoment: 14.30-15.00 uur
Woordvoerder ter plaatse: Stefaan Stuer, 0479 45 47 52
Contactpersoon ter plaatse: Tom Dewanckele, 0470 99 22 43
Giel Boey
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

VOOR MEER INFORMATIE: Tom Dewanckele | consulent | 0470 99 22 43 | tom.dewanckele@groenekring.be
GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

