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Leuven, 22 augustus 2016

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
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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.

