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1.

PERSUITNODIGING

Held van ’t Veld Vlaams-Brabant zorgt voor spektakel
Borchtlombeek – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 2
september 2018 de provinciale Held van ’t Veldwedstrijd in Vlaams-Brabant. Het plaatselijke Groene Kringgewest
Oost-Pajottenland staat in voor de organisatie. Tijdens deze wedstrijd zullen de deelnemende teams zich meten
in allerlei proeven en strijden om de provinciale titel. Groene Kringteams kunnen zich hier selecteren voor de
nationale wedstrijd op zondag 9 september 2018.
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. We lichten alvast een tipje van de sluier betreffende de proeven.
Hoe verplaats je je het best over een apenbrug? Overleeft een ei een bungee-run? 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? U komt het allemaal te weten tijdens deze wedstrijd.
Deze dag is er ook een kinderboerderij, een oldtimertrekker-trek, varken aan ’t spit … en randanimatie voor
jong en oud. Na de wedstrijd kan men nakaarten en een pintje drinken tijdens de afterparty.
Jonas Lemaire, voorzitter Groene Kring Oost-Pajottenland: “We zijn blij dat we ons jaarlijks zomerfestival dit
jaar opnieuw kunnen combineren met de provinciale Held van ’t Veldwedstrijd. We maakten hier een groots spel
zonder grenzen van, deelnemers zullen een parcours afleggen met maar liefst twaalf proeven. Spektakel
verzekerd! Ook de kinderen kunnen in de namiddag enkele onderdelen van het parcours eens uittesten.”
Alle Held van ’t Veldwedstrijden worden georganiseerd met steun van KBC en AVEVE.

PRAKTISCH
Datum: 2 september 2018
Uur: 11-17 uur
Locatie: Monnikbosstraat 3 in Borchtlombeek
Beeldmoment: 14 uur
Woordvoerder ter plaatse: Stijn Marissens, 0497 30 05 03
Contactpersoon ter plaatse: Lene Cillen, 0472 87 79 16
Giel Boey
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

VOOR MEER INFORMATIE: Lene Cillen | 0472 87 79 16 | lene.cillen@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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Held van ‘t Veld: een woordje uitleg
1.1. Deelname
1.1.1. Wie mag deelnemen?
•
•

Iedereen mag deelnemen, met een minimumleeftijd van 16 jaar.
De wedstrijd wordt gespeeld in teams van 5 personen

1.2. De wedstrijd
1.2.1. De wedstrijd
De wedstrijd bestaat uit minimum vijf proeven. Twee van deze vijf proeven zijn gelijkaardig op alle provinciale
wedstrijden en op nationale wedstrijd. Het organiserend gewest mag één of meerdere extra proeven
uitwerken en toevoegen. Ze kunnen zo een eigen invulling geven aan de wedstrijd.
Voor de provinciale wedstrijd in Vlaams-Brabant zullen de teams dit jaar een heus parcours moeten afleggen.
Elk team moet het parcours, dat bestaat uit twaalf proeven, in een zo snel mogelijke tijd afleggen. Onderweg
komen ze obstakels tegen, die hen straftijd kunnen bezorgen. Het team dat het parcours het snelst aflegt,
straftijd meegerekend, wint de wedstrijd.

1.2.2. De jury
Per proef is er een jurylid aanwezig. Hij of zij controleert of alles verloopt zoals het hoort en kent bonus- of
straftijd toe. Per proef is er een maximumtijd vastgelegd. Het jurylid bij de proef zal aangeven wanneer je deze
overschrijdt en moet doorgaan naar de volgende proef.

1.2.3. 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, stro, een
vierwielwagen …

1.2.4. De winnaar
Het winnende team van elke provinciale wedstrijd mag zich een jaar lang de trotse eigenaar noemen van de
titel Held van ’t Veld Vlaams-Brabant.
De eerste drie Groene Kringteams van de provinciale wedstrijden zijn geselecteerd voor de nationale wedstrijd
en krijgen de kans te strijden voor de nationale titel Held van ’t Veld 2018, op zondag 9 september. Groene
Kring Mechelen organiseert deze wedstrijd.
Hier zullen maximum 15 teams, drie vanuit elke Vlaamse provincie het tegen elkaar opnemen.
Naast de algemene competitie zal er per provincie ook een prijs worden uitgereikt voor het beste team met de
jongste spelers, minimum leeftijd van 16 jaar in rekening gehouden. Deze prijs wordt uitgereikt door KBC.

4

2.

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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3.

VOORSTELLING GROENE KRING OOST-PAJOTTENLAND

Beste,
We heten u van harte welkom op de derde editie van ons zomerfestival. Dit jaar combineren we dit evenement
opnieuw met de nationale sport van Groene Kring: Held van ’t Veld. Wij maakten hier met ons Groene
Kringgewest een eigen versie van, een heus spel zonder grenzen: “Agristyle”. Vanmiddag zullen verschillende
teams strijden om de provinciale titel.
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 Oost-Pajottenland is één van de vijf gewesten in Vlaams-Brabant en telt vandaag 86 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 …
Ons bestuur telt 12 gemotiveerde mensen. We organiseren op het hele jaar door activiteiten voor onze leden.
Bij de voorzitter Jonas Lemaire en ondervoorzitter Stijn Marissens kan u steeds terecht voor meer informatie
over ons gewest.
Vriendelijke groet,
Bestuur Groene Kring Oost-Pajottenland

Contactpersonen
NAAM

E-MAIL

GSM

Jonas Lemaire - voorzitter

lemaire.jonas@gmail.com

0470 04 88 20

Stijn Marissens - ondervoorzitter

stijn.marissens@hotmail.com

0497 30 05 03
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