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1.

PERSUITNODIGING

Leuven, 4 september 2017

De strijd om de allereerste nationale kampioenstitel Held
van ’t Veld barst los
Boutersem – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 10
september 2017 het nationale kampioenschap Held van ’t Veld. Deze wedstrijd gaat door in Boutersem,
georganiseerd door het plaatselijke Groene Kringgewest Hageland. Tijdens deze wedstrijd zullen de drie beste
teams uit elke provincie zich meten in allerlei proeven en strijden voor de nationale titel.
De geselecteerde teams onderscheiden zich komende zondag in zes uiteenlopende proeven. Ze hebben reeds
kennisgemaakt met vier van deze proeven op de provinciale wedstrijden en hebben dus nog verder aan hun
tactiek kunnen werken. Groene Kring Hageland geeft nog een eigen toets aan de nationale wedstrijd door twee
extra proeven toe te voegen. Samenwerken, overleg en communicatie blijven uitermate belangrijk, maar ook
tactisch denkvermogen, kracht en snelheid mag bij de spelers niet ontbreken.
We lichten alvast een tipje van de sluier betreffende de proeven. Hoe transporteer je eieren, al springend,
zonder deze te breken? Hoeveel (kilo)gram frieten kan je produceren in een kwartier? Natuurtalent in het
rijden met een tractor zijn de meeste deelnemers wel, maar hoe zit het met hun parkeertalent? En tot slot, wat
kan je allemaal doen met melk? Je komt het allemaal te weten tijdens deze wedstrijd
Jan Van Kelecom, voorzitter Groene Kring Hageland: “We vinden het een hele eer dat wij de beste teams uit de
vijf provincies mogen ontvangen op het eerste nationale kampioenschap van Held van ’t Veld. Door de selectie
op provinciaal niveau hebben deze teams reeds hun talenten bewezen, we zijn dan ook enorm benieuwd naar
wie er met de kampioenstitel zal gaan lopen. Dat de beste mogen winnen!”
Alle Held van ’t Veldwedstrijden worden georganiseerd met steun van KBC en AVEVE.

PRAKTISCH
Datum: zondag 10 september 2017
Uur: 13-18 uur
Locatie: Meldertsestraat 2 in Honsem (Boutersem)
Beeldmoment: doorlopend tijdens de wedstrijd
Woordvoerder ter plaatse: Jan Van Kelecom, 0479 75 39 17
Contactpersoon ter plaatse: Lene Cillen, 0472 87 79 16
Giel Boey
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

VOOR MEER INFORMATIE: Giel Boey | voorzitter | 0479 75 81 07 | giel.boey@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!
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2.

HELD VAN ‘T VELD: EEN WOORDJE UITLEG

2.1. Deelname
2.1.1. Wie mag deelnemen?
•

Iedereen mag deelnemen, met een minimumleeftijd van 16 jaar (voor de nationale wedstrijd moet je
geselecteerd zijn)

•

De wedstrijd wordt gespeeld in teams van 6 personen

2.2. De wedstrijd
2.2.1. De wedstrijd
De wedstrijd bestaat uit minimum vijf proeven. Vier van de proeven worden opgelegd vanuit Groene Kring
nationaal en zijn dus gelijkaardig op de provinciale en de nationale wedstrijd. Het organiserende gewest moet
minimum één eigen proef toevoegen. Door extra proeven toe te voegen, kan het gewest een eigen toets geven
aan de wedstrijd.
Bij elke proef is er de mogelijkheid om punten, bonuspunten en strafpunten te verdienen. Wie na de wedstrijd
het meeste punten heeft, is de winnaar. Bij gelijkstand zal er in eerste instantie gekeken worden naar de ploeg
met de minsten strafpunten, erna wie de meeste punten heeft en als laatste worden de bonuspunten in
rekening genomen.
Voor de wedstrijd krijgen de teams de kans om één joker in te zetten op een proef naar keuze. Met de joker
kunnen ze hun aantal punten voor die bepaalde proef verdubbelen.
De deelnemende teams strijden gelijktijdig op basis van een doorschuifsysteem.

2.2.2. De jury
Per proef staat er minimum één jurylid, die op basis van objectieve puntenfiches de score zal noteren.
Elke proef duurt maximum 15 minuten. Het start- en eindsein van de proef wordt gegeven door de proefjury.

2.2.3. De proeven
De proeven zijn gebaseerd op de vaardigheden die er nodig zijn op een land- en tuinbouwbedrijf. Vaardigheden
zoals creativiteit, tactisch denkvermogen, snelheid, kracht en samenwerken zijn vaardigheden die bij
hedendaagse ondernemers, zoals jonge land- en tuinbouwers, niet mogen ontbreken. In de verschillende
proeven zullen deze vaardigheden dan ook getest worden en kan men zich als team hierin bewijzen. Naast dit
alles is een brok gezond boerenverstand ook niet onmisbaar om de wedstrijd tot een goed einde te brengen.
In de proeven is de link met landbouw nooit ver zoek . Zo zal er een proef zijn met eieren, melk, tarwemeel,
een vierwielwagen, een bigbag, speenemmers …

2.2.4. De winnaar
De beste drie teams van de provinciale wedstrijden werden geselecteerd voor de nationale wedstrijd en
strijden vandaag voor de nationale titel Held van ’t Veld 2017.
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3.

VOORSTELLING GROENE KRING

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Zowel toekomstige
bedrijfsleiders als jongeren die pas een land- of tuinbouwbedrijf overnamen, kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een kijkje op de website
www.groenekring.be.

HELD VAN ‘T VELD  GYMKANA’S  FUIVEN  EETFESTIJNEN
TREKKER-TREK  DAGUITSTAPPEN  MODDERVOETBAL
Groene Kring is een beweging voor jongeren uit de land- en tuinbouwsector. De plaatselijke
gewesten brengen jonge land- en tuinbouwers samen en organiseren tal van activiteiten zoals
studievergaderingen, bedrijfsbezoeken en grotere evenementen zoals een gymkana of een
meerdaagse reis.
Ook op provinciaal niveau ontmoeten jonge land- en tuinbouwers elkaar. De Provinciale Kern is
het bestuur dat beslist over de jaarlijkse activiteiten die in de provincie georganiseerd worden.
Daarnaast neemt ze syndicale standpunten in die van belang zijn voor jonge land- en
tuinbouwers.

BEDRIJFSBEZOEKEN
PRAKTIJKOPLEIDING




STARTERSCURSUS  BEDRIJFSOVERDRACHT
RIJBEWIJS G  STUDIEVERGADERINGEN

Groene Kring hecht belang aan de opleiding die jonge land- en tuinbouwers nodig hebben om
een bedrijf rendabel en toekomstgericht uit te bouwen. Daarom biedt Groene Kring hen de
kans om dicht bij huis kennis te verwerven. Zowel actuele thema’s als specifieke onderwerpen
rond bedrijfsopvolging komen uitgebreid aan bod. Jonge land- en tuinbouwers die een
opleiding voor het rijbewijs G nodig hebben of een starterscursus willen volgen, kunnen ook bij
Groene Kring terecht.

LUDIEKE ACTIES  SECTORALE WERKGROEPEN
OPENDEURDAGEN  MINISTER OP BEZOEK



TRACTORRONDRIT

Groene Kring verdedigt de belangen van jonge land- en tuinbouwers. Dat gebeurt enerzijds via
een sterke vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond en anderzijds via acties en
eigen initiatieven zoals een bezoek aan een minister. Door haar aanwezigheid op de congressen
van CEJA, de overkoepelende beweging voor jonge land- en tuinbouwers, brengt Groene Kring
de standpunten van Vlaamse jongeren op Europees niveau. Groene Kring werkt ook aan een
positieve en correcte beeldvorming van de hele land- en tuinbouwsector door positieve en
ludieke acties zoals tractorrondritten.
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4.

VOORSTELLING GROENE KRING HAGELAND

Beste,
We heten je van harte welkom op het allereerste nationale kampioenschap Held van ‘t Veld. De beste teams uit
elke Vlaamse provincie zullen hier vandaag strijden voor de nationale titel. Uiteraard maken we van dit gebeuren
een fantastisch feest. Op zaterdag 9 september organiseren we de ‘afterdorsparty’, maar ook zondag tijdens de
wedstrijd staat er heel wat te gebeuren aan de randen van het wedstrijdterrein.
Groene Kring is dé beweging die de belangen behartigt van jonge land- en tuinbouwers tussen de 16 en 35 jaar.
Via syndicale acties, overleg met overheden … trachten we onze standpunten naar buiten te brengen. Daarnaast
bieden we ook vorming aan en een heleboel ontspannende activiteiten.
Groene Kring Hageland is één van de vijf gewesten in Vlaams-Brabant en telt vandaag 115 jonge, actieve leden
met een hart voor land- en tuinbouw. De leden van ons gewest komen meermaals per jaar samen op
studievergaderingen over diverse land- en tuinbouw gerelateerde thema’s, maar evengoed om deel te nemen
aan een heleboel ontspannende activiteiten op lokaal en provinciaal niveau zoals een voetbaltornooi, leerrijke
bedrijfsbezoeken, een quiz, een fietstocht, Groene Kringcafé … Maar ons Boerenbal in maart is altijd het toppunt
van het jaar. Deze fuif is intussen al wijd en zijd bekend, vanuit heel Vlaanderen komen andere Groene
Kringgewesten hier met bussen naartoe. Zeker en vast een aanrader voor wie er nog niet is geweest.
Ons bestuur telt negen supergemotiveerde mensen. We organiseren het hele jaar door activiteiten voor onze
leden. Verder zijn we zeer vereerd dat wij het eerste nationaal kampioenschap Held van ’t Veld mogen
organiseren en dat wij als eerste wisselbeker mogen overhandigen aan het winnende team.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van Groene Kring Hageland

Contactpersonen
VOORNAAM / NAAM

E-MAIL

GSM

Jan Van Kelecom, voorzitter

vankelecomjan@hotmail.com

0479 75 39 17

Lieze Schrevens, secretaris

lieze_schrevens@hotmail.com

0479 40 07 39

Melissa Beelen,
communicatieverantwoordelijke

beelen.melissa@gmail.com

0494 81 39 90
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