Diestsevest 32 bus 3b | 3000 Leuven
T 016 47 99 98 | F 016 47 99 95
info@groenekring.be
www.groenekring.be

Leuven, 6 mei 2015

PERSUITNODIGING
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
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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!

