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Leuven, 29 augustus 2016

PERSUITNODIGING
Een wedstrijdje om ter mooist ploegen
Dilsen-Stokkem – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 4
september de provinciale ploegwedstrijd van Limburg. Het plaatselijke Groene Kringgewest Maaskant staat dit
jaar in voor de organisatie en zorgt voor een extraatje. Gelijktijdig met de ploegwedstrijd is er de opendeurdag
bij veevoederbedrijf Stassen met livemuziek.
Het ploegen is een belangrijke grondbewerking in de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven, maar daarnaast is
het ook een echte sport. Er is immers correct afstelwerk en een hele dosis vakkennis nodig om een veld mooi
om te ploegen. 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.
De ploegwedstrijd vindt plaats op de terreinen van veevoederbedrijf Stassen, waar mensen te weten komen
hoe veevoeder wordt geproduceerd, opgeslagen en afgezet. De Hernia’s zorgen voor de muziek.
Jeff Reeskens, voorzitter Groene Kring Maaskant: "Deze week zullen de ploegers het hier aan de Maaskant
tegen elkaar opnemen in een wedstrijd waarbij beheersing en stuurvaardigheid belangrijke elementen zijn.
Mooi ploegen is een kunst op zich en het oog wilt ook wat”.

PRAKTISCH
Datum: zondag 4 september 2016
9-11 uur: oefenploegen
13.30 uur -16.00 uur: wedstrijdploegen
Locatie: Vlessersweg 70 – Dilsen- Stokkem
Beeldmoment om 14.30 uur: op dit moment is de wedstrijd volop bezig
Woordvoerder ter plaatse: Jeff Reeskens, voorzitter Groene Kring Maaskant – 0477 32 80 29
Contactpersoon ter plaatse: Bastiaan Viaene, bastiaan.viaene@groenekring.be – 0497 87 86 79
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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.

