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

Leuven, 3 oktober 2016

PERSUITNODIGING
Landbouwers strijden voor titel op nationale ploegwedstrijd
Eksel – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 9 oktober de
nationale ploegwedstrijd. Onder het oog van een getrainde jury strijden de landbouwers in deze unieke
competitie voor de nationale kampioenstitel en een kwalificatie voor het Europees of wereldkampioenschap van
volgend jaar.
De beste ploegers van Vlaanderen komen dit weekend samen op de nationale ploegwedstrijd. De deelnemers
werden eerder dit seizoen geselecteerd op basis van hun prestaties op de provinciale ploegwedstrijden. Het
plaatselijke Groene Kringgewest Neerpelt staat dit jaar in voor de organisatie.
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.
Naast de ploegwedstrijd op zondag organiseert Groene Kring Neerpelt zaterdagavond vanaf 18.30 uur ook een
night pulling (trekker-trek) en daarna de full pull party.
Wim Maes, voorzitter Groene Kring Neerpelt: “De beste ploegers van het land zullen hier op zondag hun
ploegkunsten komen tonen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de nationale wedstrijd dit jaar doorgaan
op grasland (i.p.v. graanstoppel), wat het toch weer een speciale ervaring maakt. Ook verwachten we zaterdag
veel volk op de night pulling. We zijn ervan overtuigd dat het een leuk weekend wordt, zowel voor de
deelnemers als voor de supporters.”
Bert Vanherk, nationaal kampioen wentelploegen 2015: “Voor mij is het een thuiswedstrijd dit jaar, ik hoop
dan ook dat ik minstens een evengoed resultaat kan neerzetten dan vorig jaar. Het zou leuk zijn als ik mijn titel
nog een jaartje kan verlengen. Ik heb dit jaar ook op het WK in Engeland meegeploegd, wat een zeer mooie
ervaring was en een goede oefening voor deze nationale wedstrijd.”

PRAKTISCH
Datum: zondag 9 oktober 2016
11.00 uur: openingsvoor
13-15.40 uur: wedstrijdploegen
Locatie: Winnerstraat in Eksel
Beeldmoment om 14.00 uur: op dit moment is de wedstrijd volop bezig
Woordvoerder ter plaatse: Wim Maes, voorzitter Groene Kring Neerpelt – 0497 45 41 81
Contactpersoon ter plaatse: Bastiaan Viaene, consulent Groene Kring – 0497 87 86 79,
bastiaan.viaene@groenekring.com
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.

