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Leuven, 15 augustus 2018

PERSUITNODIGING
Spot je Limburgse Held van ’t Veld in Sint-Truiden!
Sint-Truiden – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op woensdag 15
augustus 2018 de provinciale wedstrijd Held van ’t Veld in Limburg. Het plaatselijke Groene Kringgewest
Fruittelers Zuid-Limburg 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 tactisch 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.
Siel Haijen, voorzitter Groene Kring Fruittelers Zuid-Limburg: “Op O.L.V. Hemelvaart 15 augustus verwelkomen
we jong en oud in Sint-Truiden voor de tweede editie van Held van ’t Veld Limburg. Ook dit jaar dagen we de
deelnemers weer uit in vijf leuke proeven waarin ze hun vaardigheden zoals snelheid, kracht, teamwork maar
vooral gezond boerenverstand goed kunnen gebruiken. We zijn alvast razend benieuwd wie dit jaar met die
prachtige wisselbeker gaat lopen! Naast het Held van ‘t Veldwedstrijdterrein zullen de toeschouwers hun ogen
de kost kunnen geven op het Europees ploegkampioenschap voor oldtimers op 14 en 15 augustus. Ploegen uit 12
landen nemen het tegen elkaar op in uiteenlopende ploegdisciplines met tractoren die voor 1959 in bedrijf werden
genomen. Voor ieder wat wils dus. Allen van harte welkom!”
Alle Held van ’t Veldwedstrijden worden georganiseerd met steun van KBC en AVEVE.

PRAKTISCH
Datum: woensdag 15 augustus 2018
Uur: 13-17 uur
Locatie: Diestersteenweg in Sint-Truiden
Beeldmoment: 16 uur
Woordvoerder ter plaatse: Siel Haijen, 0494 26 73 27
Contactpersoon ter plaatse: Leen Beliën, 0497 94 55 13
Giel Boey
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

VOOR MEER INFORMATIE: Leen Beliën | consulent | 0497 94 55 13 | leen.belien@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!

