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Contactpersonen
Jeroen Lavens
0478 40 98 09
Voorzitter Groene Kring Brugge

Bastiaan Viaene
0497 87 86 79
Organisatieconsulent Groene Kring
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Perstekst
Datum: 10 mei 2015
Aan de vertegenwoordigers van de media

Landbouwers ploegen zondag voor punten
Oedelem – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 10 mei
de provinciale ploegwedstrijd van West-Vlaanderen. Onder het oog van een getrainde jury strijden de
landbouwers in deze unieke competitie voor de provinciale kampioenstitel en een kwalificatie voor de
nationale ploegwedstrijd. Bovendien wordt de beste nieuwe ploeger beloond met de KBC-award.
Het ploegen is een belangrijke grondbewerking in de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven, maar daarnaast is het
ook een echte landbouwsport. Er is immers correct afstelwerk en een hele dosis vakkennis nodig om tot een goed
resultaat te komen. Er zijn tal van criteria waar het ploegwerk op beoordeeld kan worden. Een competitie kan dan
ook niet ontbreken en het maakt het zowel voor leken als experts leuk om de wedstrijd te volgen.
Jeroen Lavens, voorzitter Groene Kring Brugge: “Bij een ploegwedstrijd komt het erop aan om je volledig te
concentreren. Elk detail wordt bekeken. Sommige ploegers kunnen een waar kunstwerk maken op het land.”
Dit evenement wordt georganiseerd door het plaatselijke Groene Kringgewest van Brugge. Zij zorgen ook voor de
nodige randanimatie. Zo zullen er demonstraties klepelmaaien, ploegen met paard en oldtimerploegen te zien zijn.
Het evenement wordt bovendien georganiseerd tijdens de opendeurdag van het Landbouw Technisch Instituut in
Oedelem, vlak naast de school.
Praktisch
Datum: zondag 10 mei 2015
Uur: 09u.00 – 11u.30 oefenploegen
13u.00 – 16u.30 wedstrijdploegen + randactiviteiten
Locatie: Terreinen achter het LTI Oedelem, Bruggestraat 190, 8730 Oedelem
Beeldmoment: 15u.00: De wedstrijd is volop bezig op dit moment en het bestuur van het organiserend gewest zal
aanwezig zijn voor een woordje uitleg.
Contactpersoon: Bastiaan Viaene, organisatieconsulent – 0497 87 86 79 – bastiaan.viaene@groenekring.be

Marijke Jordens

Sam Magnus

voorzitter Groene Kring

ondervoorzitter Groene Kring

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden 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 of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!

Wedstrijdploegen: een woordje uitleg
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Deelname
Wie mag deelnemen?


Iedereen mag deelnemen



Opgelet: minimum leeftijd nationale ploegwedstrijd is 16 jaar



Indien er een selectie plaatsvindt op gewestelijk niveau kan je je enkel daar selecteren voor de provinciale
wedstrijd. Deelname aan de nationale ploegwedstrijd kan enkel indien je op provinciaal niveau geselecteerd
werd.

Oefenploegen
Oefenploegen is verplicht en gebeurt de dag voor of de ochtend van de wedstrijd. Dit gebeurt op een aangeduid
perceel onder toezicht en begeleiding van de leden van het Belgisch ploegcomité. Het onvolledig afwerken van het
oefenperceel kan uitsluiting voor de wedstrijd betekenen. Er wordt in geen geval geoefend buiten het aangeduide
perceel.

De jury
De jury wordt samengesteld en aangeduid door het Belgisch ploegcomité.

Tijdschema
Begin- en eindsein worden ter plaatse aangekondigd.

Openingsvoor:

Rondgaand ploegen

Wentelploegen

20 minuten

20 minuten

Tijdens jurering hiervan:
Ploegen perceel:

Merkstreep geer
2u40 minuten

2u40 minuten

Het wedstrijdperceel moet volledig omgeploegd worden. Bij tijdsoverschrijding worden strafpunten toegekend (zie
verder).

Wentelploegen
Type tractor en ploeg



Tractor: zelfgekozen
Ploeg:
o Provinciaal en nationaal: 2-,3-,4- en 5- scharen. 6- en 7-scharen worden ook toegelaten indien dit
praktisch mogelijk is (grootte terrein). Indien er teveel wedstrijdploegers zijn, zullen zij als eerste
afvallen.
o EK en WK: 2- en 3-scharen. Ploeg je nationaal met meer scharen, zal je je daarna moeten aanpassen
om te kunnen meedoen aan het EK of WK.
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Principe wentelploegen
Bij wentelploegen is het de bedoeling om een perceel in de vorm van een trapezium zo mooi mogelijk om te
ploegen. Daarbij wordt een rechthoek en een driehoek geploegd en tracht de ploeger beide perfect aan elkaar te
laten aansluiten. Bovendien wordt er gekeken naar criteria zoals de rechtheid, breedte en diepte en uniformiteit van
de voren.

Mogelijke strafpunten
De ploegers krijgen strafpunten als de ze voorziene tijd overschrijden, of als de diepte van het ploegwerk niet in orde
is. Daarnaast mogen er geen wielsporen en groene stoppels meer te zien zijn.

Rondgaand ploegen
Type tractor en ploeg



Tractor: zelfgekozen
Ploeg: enkel 2-scharen

Principe rondgaand ploegen
Bij rondgaand ploegen kan de ploeg niet rond zijn as wentelen waardoor er niet heen en weer wordt geploegd maar
wel in rondjes. De bedoeling is om mooi in het midden van het perceel uit te komen. Bovendien wordt er gekeken
naar criteria zoals de rechtheid, breedte en diepte en uniformiteit van de voren.

Mogelijke strafpunten
Ook bij rondgaand ploegen mogen de ploegers de vooropgestelde tijd niet overschrijden. Als de eindvoor naar de
verkeerde zijde ligt dan krijgen ze strafpunten. Daarnaast moet ook de diepte van het ploegwerk in orde zijn en
mogen er geen wielsporen te zien zijn.
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Voorstelling Groene Kring
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Voorstelling Groene Kring Brugge
Voor wie ons niet kent: Groene Kring is een vereniging van jonge land- en tuinbouwers die ervoor zorgt dat haar
leden geïnformeerd blijven rond wat leeft in de sector en er buiten. Zo organiseren wij bedrijfsbezoeken in
landbouw en er buiten, zorgen we voor interessante vergaderingen en informeren we onze leden rond onderwerpen
zoals bijvoorbeeld de PAS en de instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast zorgen we uiteraard ook voor de nodige
dosis ontspanning door evenementen zoals fuiven, ploegkampioenschappen en zoveel meer te organiseren.
Vriendelijke groet,
Bestuur Groene Kring Brugge

Overzicht bestuursleden
Dries Claeys

driesclaeys1@hotmail.com

0479803374

Steffie Colpaert

colpaert.s@gmail.com

0470139614

Jeroen Lavens

jeroen_lavens@hotmail.com

0478409809

Pieter Debouver

pieterdebouver@hotmail.com

0474988649

Joost Gailliaert

joostgailliaert@gmail.com

0498605654

Hans Scheemaeker

hanskes_89@hotmail.com

0496394525

Joren Vancoppenolle

j.vancoppenolle@hotmail.com

0499386840

8

Het Belgische ploegcomité
Het Belgisch ploegcomité (BPC) heeft als doel de deelnemers technisch te begeleiden bij het ploegen, zeker bij
het wedstrijdploegen. Vanuit hun eigen (inter)nationale ervaring helpen de BPC-leden de jongeren de knepen
van het wentel- en rondgaand ploegen onder de knie te krijgen. De BPC-leden zijn bovendien op de verschillende
wedstrijden aanwezig als lid van de jury.
Het BPC maakt deel uit van de World Ploughing Organisation (WPO) en de European Ploughing Federation (EPF).
Dit betekent ook dat Vlaanderen ploegers mag afvaardigen naar het Europees en wereldkampioenschap ploegen.
Het BPC begeleidt de geselecteerde ploegers bij hun internationale deelnames.

Samenstelling BPC
-

Voorzitter: Hugo Verhoeven

-

Secretaris: Anne-Marie Stockman-Claeys

-

Ploegcoach en jurering wereldkampioenschappen: Sus Echelpoels

-

WPO board member: Johan Merckx

-

Coach Europees ploegen: Sus Echelpoels

-

Coach in opleiding: Dirk Adriaenssen

Provinciale vertegenwoordigingen
-

Antwerpen: Hugo Verhoeven, Sus Echelpoels

-

Vlaams-Brabant: Johan Merckx, Wouter Spoelders

-

Limburg: Roel Cuyvers, Jacky Theuwissen

-

Oost-Vlaanderen: Daniël Hertleer, Jos Creve

-

West-Vlaanderen: Luc Dewaele, Geert Vandevelde

Contactgevens
-

Voorzitter: Verhoeven Hugo
0497 61 21 34
F 014/63 37 55
hugo.verhoeven1@telenet.be

-

Secretaris: Stockman-Claeys Anne-Marie
0472 40 64 90
annemarie.claeys@telenet.be
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