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1.

PERSUITNODIGING

Tractoren strijden om titel in behendigheidswedstrijden
Vollezele – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 28 augustus de
provinciale ploegwedstrijd van Vlaams-Brabant. Het plaatselijke Groene Kringgewest Zuidwest-Pajottenland
staat dit jaar in voor de organisatie en zorgt voor een extraatje. Gelijktijdig met de ploegwedstrijd zal er
namelijk ook een tractorgymkana plaatsvinden.
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. 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.
Tijdens de gymkana krijgen de deelnemers verschillende behendigheidsproeven voorgeschoteld, die ze met
hun tractor tot een goed einde moeten brengen. Ook hier zijn stuurvaardigheid en het finger-spitzes gefühl
belangrijke kernfactoren, zo moeten ze bijvoorbeeld een flesje openen door het correct te raken, balanceren
op een wip … De deelnemer die de proeven kan afleggen in de snelste tijd (straftijd ingerekend) wint deze
behendigheidswedstrijd.
Arjen Demol, voorzitter Groene Kring Zuidwest-Pajottenland: "Deze week zullen hier in Vollezele de ploegers
het tegen elkaar opnemen in een wedstrijd waarbij beheersing en stuurvaardigheid belangrijke elementen zijn.
Ook in de gymkana voor tractoren wordt gestreden voor de eerste plaats, in deze competitie is een goede
beheersing van de tractor een must. Het wordt een plezante ervaring zowel voor de deelnemers als voor de
supporters.”

PRAKTISCH
Datum: zondag 28 augustus 2016
9-11 uur: oefenploegen
13.30 uur -16.00 uur: wedstrijdploegen
13-17 uur: tractorgymkana
Locatie: Langestraat 8 in Vollezele
Beeldmoment om 14.30 uur: op dit moment zijn de wedstrijden volop bezig
Woordvoerder ter plaatse: Arjen Demol, voorzitter Groene Kring Zuidwest-Pajottenland – 0472 69 24 93
Contactpersoon ter plaatse: Lene Cillen, consulent Groene Kring – 0472 87 79 16, lene.cillen@gmail.com
Giel Boey
voorzitter Groene Kring
GROENE KRING?

Sam Magnus
ondervoorzitter 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.

WEDSTRIJDPLOEGEN: EEN WOORDJE UITLEG

2.1. Deelname
2.1.1. 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.

2.1.2. 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.

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

2.1.4. 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).
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2.2. Wentelploegen
2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.

2.3. Rondgaand ploegen
2.3.1. Type tractor en ploeg


Tractor: zelfgekozen



Ploeg: enkel 2-scharen

2.3.2. Principe rondgaand ploegen
Bij rondgaand ploegen kan de ploeg niet rond zijn as wentelen waardoor er niet aansluitend heen en weer
wordt geploegd maar wel in rondjes. Op deze manier worden eerst de twee zijkanten van het perceel geploegd
en wordt er telkens van kant gewisseld. Het is de bedoeling om op het einde 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.

2.3.3. 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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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.

PLOEGEN  GYMKANA’S  FUIVEN  EETFESTIJNEN
TREKKERTREK  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.

PROGRAMMA

Ploegwedstrijd
08.30 uur: Aankomst ploegers
09.00 uur: Start oefenploegen
11.15 uur: Technische uitleg en loting percelen
11.30 uur: Openingsvoor
11.50 uur: Beoordeling openingsvoor + middagmaal
13.00 uur: Opstelling aan het terrein en plaatsing van de paaltjes
13.30 uur: Wedstrijdploegen
16.10 uur: Beoordeling wedstrijd
17.30 uur: Bekendmaking uitslag

Tractorgymkana
13.00 uur: start gymkana
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5.

VOORSTELLING GROENE KRING ZUIDWEST-PAJOTTENLAND

Beste bezoeker, deelnemer,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Groene Kring in samenwerking met het Belgisch Ploegcomité de
provinciale ploegwedstrijd. Dit jaar zorgen wij, Groene Kring Zuidwest-Pajottenland voor de organisatie van
deze wedstrijd.
Groene kring is de beweging die de belangen behartigt van jonge land- en tuinbouwers tussen 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 Zuidwest-Pajottenland is één van de vier gewesten in Vlaams-Brabant en telt vandaag bijna 70
jonge, actieve leden met een hart voor de land- en tuinbouw. De leden van het gewest Zuidwest-Pajottenland
komen meermaals samen op een vijftal studievergaderingen over diverse land- en tuinbouw gerelateerde
thema’s, maar evengoed ook om deel te nemen aan een heleboel ontspannende activiteiten zoals een
weekenduitstap naar de Ardennen, Sinterklaasvoetbaltornooi met de andere gewesten, jaarlijks croque- en
spaghettifestijn, allerhande daguitstappen …
Ons bestuur telt acht gemotiveerde mensen. Zij trachten geregeld een activiteit te organiseren voor hun leden
en zorgen ervoor dat alles in goede banen geleid wordt, zoals ook het geval is voor deze provinciale
ploegwedstrijd. Bij voorzitter Arjen Demol (0472 69 24 93) en secretaris Dries Leyman (0493 59 83 43) kan je
steeds terecht voor meer informatie of om lid te worden van het gewest!
Vandaag zullen hier in Vollezele de ploegers het tegen elkaar opnemen in een wedstrijd waarbij beheersing en
stuurvaardigheid belangrijke elementen zijn. Daarnaast is er ook een gymkana voor tractoren. Ook hier wordt
er gestreden voor de eerste plaats en zijn stuurvaardigheid en een goede beheersing van de tractor de
kernfactoren.
Deze wedstrijd is tot stand gekomen dankzij de medewerking van heel wat personen en bedrijven, waarvoor
onze dank.
Wij wensen u een prettige namiddag toe met een spannende wedstrijd.

Vriendelijke groet,
Bestuur Groene Kring Zuidwest-Pajottenland
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6.

VOORSTELLING BELGISCH 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.

6.1. 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

6.2. 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

6.3. 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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