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Leuven, 5 september 2016

PERSUITNODIGING
Provinciale ploegwedstrijd tijdens de open landbouwdag
Veurne – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 11 september de
provinciale ploegwedstrijd van West-Vlaanderen. Het plaatselijke Groene Kringgewest Veurne staat dit jaar in
voor de organisatie. De ploegwedstrijd is één van de drie stopplaatsen tijdens de open landbouwdag in Veurne
die ook halt houdt op de Houtemse Vleeshoeve en Kaasboerderij De Moerenaar.
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.
Naast de ploegwedstrijd kunnen de deelnemers van de open landbouwdag ook halthouden op de Houtemse
vleeshoeve en Kaasboerderij De Moerenaar. De drie locaties staan via een leuke fietsroute met elkaar in
verbinding.
Thijs Debeer, voorzitter Groene Kring Veurne: "Deze week zullen de ploegers het hier in Houtem tegen elkaar
opnemen in een wedstrijd waarbij beheersing en stuurvaardigheid belangrijke elementen zijn. Toeschouwers
kunnen er gelijktijdig een kijkje nemen op de open landbouwdag.”

PRAKTISCH
Datum: zondag 11 september 2016
9-11 uur: oefenploegen
13.30 uur -16.00 uur: wedstrijdploegen
Locatie: Perceel ter hoogte van de Hondschotebaan in Houtem
Beeldmoment om 14.30 uur: op dit moment zijn de wedstrijden volop bezig
Woordvoerder ter plaatse: Thijs Debeer, voorzitter Groene Kring Veurne – 0496 18 91 28
Contactpersoon ter plaatse: Remie Dewitte, consulent Groene Kring – 0477 44 45 78
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.

