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1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1. Omschrijving 

Held van ‘t Veld is een combinatie van een reeks proeven, waarbij verschillende competenties en vaardigheden 
van de deelnemers worden getest. 

Het is een wedstrijd die in teams wordt gespeeld en dit om het groepsgevoel te versterken. 

1.2. Wedstrijden 

• Er kunnen gewestelijke wedstrijden georganiseerd worden.  

• In elke provincie wordt er een provinciale wedstrijd georganiseerd. Deze vindt plaats voor de nationale 
wedstrijd.  

• Op basis van een beurtrol* wordt er jaarlijks in een andere provincie de nationale wedstrijd georganiseerd.  

*In overleg met: de betreffende gewesten, het GKO, het nationaal bestuur en consulent Held van ’t Veld kan de 
beurtrol wijzigen.  

• De nationale wedstrijd vind plaats in september 

1.1.1. Gewestelijke wedstrijden 

• Gewestelijke wedstrijden hebben geen invloed op de selectie voor de provinciale wedstrijden. Tenzij de 
provinciale kern anders beslist. 

• Gewestelijke wedstrijden kunnen opengesteld worden voor niet-leden. 

o Minimum leeftijd 14 jaar op voorwaarde dat ze KLJ lid zijn, geen KLJ of Groene Kringleden minimum 
leeftijd 16 jaar 

o Maximum leeftijd 35 jaar 

• Wanneer het gewest de wedstrijd openstelt voor anderen, dan hierboven vermelde leeftijdsgrenzen, 
dienen ze een eigen verzekering te nemen voor de deelnemers 

1.1.2. Provinciale wedstrijden 

• Bij provinciale wedstrijden gaat de voorkeur voor deelname naar leden, maar de provinciale kern kan, 
indien onvoldoende inschrijvingen, beslissen om de provinciale wedstrijd ook open te stellen voor niet-
leden.* 

o Minimum leeftijd 14 jaar op voorwaarde dat ze KLJ lid zijn, geen KLJ of Groene Kringleden minimum 
leeftijd 16 jaar 

o Maximum leeftijd 35 jaar 

• De provinciale wedstrijden bepalen de selectie voor de nationale wedstrijd. 

• De drie beste Groene Kringteams van de provinciale wedstrijd en drie teams uit Oost-België plaatsen zich 
voor de nationale wedstrijd.  

o Indien nodig mogen er spelers gewisseld worden voor de nationale wedstrijd onder de voorwaarden 
dat: 

▪ Minimum 1 speler uit het team gelijk blijft en dus heeft deelgenomen aan de provinciale 
wedstrijd 

▪ De spelers uit hetzelfde gewest komen als deze op de provinciale wedstrijd  

• Indien deze teams niet deelnemen aan de nationale wedstrijd kunnen de eerstvolgende Groene 
Kringteams uit het provinciale klassement gecontacteerd worden. 
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*Wanneer het gewest de wedstrijd wil openstellen voor een breder publiek buiten de aangegeven 
leeftijdsgrenzen, dienen ze een eigen verzekering aan te gaan voor de deelnemers.  

1.1.3. Nationale wedstrijd 

• De nationale wedstrijd vindt plaats na de provinciale wedstrijden 

• Per provincie mogen er maximum 3 Groene Kringteams deelnemen en 3 teams uit Oost-België deelnemen. 

• De selectie voor de nationale wedstrijd gebeurd via de provinciale wedstrijden (zie 1.1.2. provinciale 
wedstrijden) 

• De nationale competitie is uitsluitend voor Groene Kringleden.*  

• Werd er in een provincie geen provinciale wedstrijd georganiseerd of kunnen er geen teams deelnemen 
aan de nationale wedstrijd uit een bepaalde provincie, dan wordt deze als afwezig beschouwd tijdens de 
nationale wedstrijd.  

 

*Het organiserende gewest kan beslissen om naast de nationale wedstrijd een tweede competitie te 
organiseren voor recreatieve teams. Wanneer het gewest de wedstrijd wil openstellen voor een breder publiek 
buiten de hierboven aangegeven leeftijdsgrenzen, dienen ze een eigen verzekering aan te gaan voor de 
deelnemers.  

2. TERREIN 
• De plaats per proef wordt afgebakend op het wedstrijdterrein. 

• De plaats die voorzien wordt per proef is afhankelijk van de proef, het nodige materiaal, … .  

• Een voorbeeld van de proefopstelling vind je terug op de proevenfiches. 

• Het speelterrein is tijdens de wedstrijd enkel toegankelijk voor deelnemers en juryleden.  

• Zorg voor een goede afspanning zodat omstaanders veilig kunnen supporteren.  

3. DEELNAME 
• Alle wedstrijden worden in teamverband gespeeld. 

• Het is de score van het team dat je plaats in het klassement bepaalt. 

• Een team bestaat uit 5 personen: man, vrouw, leeftijd, … de verdeling van de spelers is vrij te kiezen. 

• Wanneer een team geselecteerd word voor de nationale wedstrijd is het de bedoeling om met zoveel 
mogelijk personen van het oorspronkelijke team deel te nemen aan de nationale wedstrijd. 

o 1 speler van het oorspronkelijke team moet blijven 

o Ander spelers mogen vervangen worden door spelers uit hetzelfde gewest als de oorspronkelijke 
speler 

3.1. Provinciale wedstrijd 

3.1.1. Beslissingen provinciale kern 

• De provinciale kern beslist of de wedstrijd wordt opengesteld voor niet-leden. (opgelegde leeftijdsgrenzen 
respecteren) 

• De provinciale kern bepaalt of er een selectieprocedure dient gevolgd te worden alvorens men kan 
deelnemen aan de provinciale wedstrijden. 

o Teams volledig bestaande uit Groene Kringleden krijgen voorrang tot deelname. 
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• Een team kan zich voor de nationale wedstrijd enkel selecteren in de eigen provincie. 

• Inschrijven gebeurd via de provinciaal consulent, op de website van Groene Kring of ter plaatse aan de 
inschrijfbalie.  

3.2. Nationale wedstrijd 

3.2.1. Algemeen 

• Deelname aan de nationale wedstrijd is enkel toegestaan voor leden van Groene Kring, binnen een team 
dat zich geplaatst heeft op een provinciale wedstrijd. 

• Vanuit elke provincie mogen de drie beste Groene Kringteams naar de nationale wedstrijd. 

• Vanuit Oost-België mogen er drie teams deelnemen aan de nationale wedstrijd 

• Indien één van de geselecteerde teams niet kan deelnemen aan de nationale wedstrijd gaat de kans naar 
het volgende Groene Kringteam in het provinciaal klassement. 

• Wanneer een team geselecteerd word voor de nationale wedstrijd is het de bedoeling om met zoveel 
mogelijk personen van het oorspronkelijke team deel te nemen aan de nationale wedstrijd. 

o 1 speler van het oorspronkelijke team moet blijven 

o Ander spelers mogen vervangen worden door spelers uit hetzelfde gewest als de oorspronkelijke 
speler 

3.3. Inschrijven 

3.3.1. Bij wie 

• Provinciale wedstrijden: bij je provinciaal consulent via de website van Groene Kring 

o Alle teams (ook die reeds online inschreven) dienen op de dag zelf het inschrijfformulier in te vullen 
aan de inschrijfbalie bij de provinciaal consulent 

2020 

Inschrijfformulier HVV PROV..docx
 

• Nationale wedstrijd: bij de coördinator nationale sport van Groene Kring via de website van Groene Kring 

o Alle teams (ook die reeds online inschreven) dienen op de dag zelf het inschrijfformulier in te vullen 
aan de inschrijfbalie bij de consulent nationale sport 

2020 

Inschrijfformulier HVV NAT.docx
 

3.3.2. Info bij inschrijven 

• Teamnaam 

• Namen teamleden 

• Gewest 

• Interesse om deel te nemen aan de nationale wedstrijd: ja/nee. 

• Contactgegevens teamkapitein: 

o Naam 

o Voornaam 
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o Gsm-nummer 

o E-mailadres 

4. WEDSTRIJD 

4.1. Teams 

Het spel wordt gespeeld in teams.  

• Aantal teamleden:  5 

• Bij voorkeur Groene Kringleden* 

• Indien geen lid dient men rekening te houden met volgende leeftijdsgrenzen: 

o Minimum leeftijd 14 jaar op voorwaarde dat ze KLJ lid zijn, geen KLJ of Groene Kringleden minimum 
leeftijd 16 jaar 

o Maximum leeftijd 35 jaar 

 

*Bij een gewestelijke wedstrijd kan een gewest beslissen om de minimum en maximum leeftijd aan te passen 
om de omliggende KLJ afdelingen te kunnen laten deelnemen, met het oog op naambekendheid en 
toekomstige ledenwerving. Wanneer het gewest de wedstrijd openstelt voor anderen, dan hierboven vermelde 
leeftijdsgrenzen, dienen ze een eigen verzekering te nemen voor de deelnemers 

*Bij een provinciale wedstrijd kan de minimum en maximum leeftijd worden aangepast indien er onvoldoende 
deelnemers zijn. Dit wordt enkel in uitzonderlijke gevallen toegestaan, na overleg en wordt op voorhand 
gecommuniceerd. Wanneer de wedstrijd wordt opengesteld voor anderen, dan hierboven vermelde 
leeftijdsgrenzen, dient het gewest een eigen verzekering te nemen voor de deelnemers 

*Het organiserende gewest kan beslissen om naast de nationale wedstrijd een tweede competitie te 
organiseren voor recreatieve teams. Wanneer het gewest de wedstrijd wil openstellen voor een breder publiek 
buiten de hierboven aangegeven leeftijdsgrenzen, dienen ze een eigen verzekering aan te gaan voor de 
deelnemers 

4.2. Wedstrijdverloop 

Het organiserende gewest is uiteraard vrij te kiezen hoe de dag van het evenement verloopt. Maar we raden aan 
met volgende uren rekening te houden zodat alle deelnemers tijdig hun werk kunnen gaan doen 

11.30 uur ontvangst en onthaal deelnemers 

• Wegwijs op het terrein: kleedkamers, bevoorrading drank, …  

• Uitleg over proeven, ontvangen van proevenboekjes en puntenblad 

• Uitleg over puntenverdeling 

• Algemene speluitleg 

 

13.00u inzetten jokers + start wedstrijd (algemeen signaal) 

• Elke proef kan door elk team worden uitgevoerd op basis van een beurtrol. 

• Elk team speelt op beurt het hele parcours.  

 

Jury in samenspraak met provinciale consulent coördineren het verloop van de hele wedstrijd. 

 

Nadat elk team gespeeld heeft voort de jury de punten in, in het bestand en wordt het klassement berekend.  

Indien nodig neemt de jury tijd om te beraadslagen.  
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17.00 uur - 18.00 uur (ten laatste) bekendmaking winnaars en prijsuitreiking 

4.3. Proeven 

4.3.1. Algemene uitleg 

Een wedstrijd bestaat uit minimum 5 proeven.  

2 proeven worden opgelegd door Groene Kring Nationaal. Deze zullen in alle provinciale wedstrijden en de 
nationale wedstrijd gelijkaardig zijn aan elkaar.  

4.3.1.1. WANDELENDE A 

Doel  

Wandel met 1 persoon op de ‘A’ zo snel mogelijk van punt A naar punt B, zonder dat die de grond raakt.   

Speluitleg  

• Een teamlid neemt plaats op de ‘A’.  

• De andere 4 teamleden houden elk een touw vast.  

• Wandel met behulp van de touwen zo snel mogelijk van punt A naar punt B.  

• Het teamlid op de ‘A’ mag de grond niet raken. 

Proefopstelling 

 

 

4.3.1.2. EIER-BASEBALL 

Doel 

1 ei zo ver mogelijk gooien zodat het gevangen wordt en zonder dat het breekt.  

Spelverloop 

• De werper zet zich vooraan aan het speelveld 
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• De vangers stellen zich op in het speelveld. 

• Elk team krijgt 10 eieren 

• Elk teamlid is twee keer werper 

• De werper geeft het sein dat hij gaat gooien en de vangers zetten zich klaar om het ei te kunnen vangen.  

• Zodra de een speler een ei gevangen heeft zonder het te breken wordt het spel even stopgezet en wordt 
er een vlaggetje geplaatst.  

• Op het einde van het spel wordt de verste afstand gemeten en deze telt in de punten lijst. 

Proefopstelling 

4.3.1.3.  

 

4.3.1.4. De andere proeven 

 

De andere proeven moeten voorzien worden door het organiserende gewest. Met ondersteuning van de 
provinciaal consulenten en de coördinator van Held van ’t Veld. 

Het organiserende gewest kan beslissen om meer dan 5 proeven te voorzien in een wedstrijd. 

Elke proef wordt omschreven in een proevenfiche en op de bijhorende puntenfiche. 

Het organiserende gewest is in overleg met de provinciaal consulent, of coördinator Held van ’t Veld, vrij om te 
beslissen welke en hoeveel proeven er gespeeld moeten worden.  

Bij minder dan 5 proeven kan men een joker in zetten bij het begin van het spel. Deze wordt niet meer 
gewijzigd tijdens de wedstrijd.  

Vanaf meer dan 5 proeven is het aan te raden het spel in parcours vorm te gieten en de gespeelde tijd te laten 
tellen voor het klassement.  

Bij de meeste proeven moet er ergens een link met de land- en/of tuinbouw voorzien worden. Om de 
originaliteit van de proeven te bewaren zal dit niet bij elke proef mogelijk zijn.  

4.3.2. Puntenfiches en jurystaten 

4.3.2.1. Wanneer de proeven in beurtrolsysteem worden gespeel: 

• Bij het begin van de wedstrijd krijgt elk team een puntenfiche.  

• Bij het begin van het spel bepaald het team de joker en duidt de jury deze aan op de puntenfiche.  

• Elk team is verantwoordelijk voor de eigen fiche.  

• Een team neemt deze mee naar elke proef en overhandigd deze daar aan de jury.  

• Enkel juryleden mogen op dit formulier schrijven.  
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• Nadat alle proeven gespeeld overhandigd de jury ingevulde fiche aan de jurytafel en worden de punten 
ingegeven in het systeem.   

4.3.2.2. Wanneer de proeven in parcours vorm worden gegoten.  

• Bij het begin van de wedstrijd krijgt elk team een puntenfiche.  

• Elk team is verantwoordelijk voor de eigen fiche.  

• Wanneer het team start aan de wedstrijd geeft het de punten fiche aan de jury.   

• Enkel juryleden mogen op dit formulier schrijven.  

• Nadat het volledige parcours gespeeld is overhandig de jury de punten fiche aan de jurytafel en worden de 
tijden en strafpunten ingegeven in het systeem.  

 

4.3.3. Puntenverdeling 

4.3.3.1. Proeven in beurtrol systeem 

Punten 

Elke proef wordt bepaald door het behalen van een hoeveelheid: liter, tijd, afstand, aantal, ….  

De team die het minst haalt krijgt 50 punten. Afhankelijk van het aantal teams dat er deelneemt worden de 
verdere punten verdeeld. Telkens met 10 punten erbij.  

Voorbeeld: 

Team Hoeveelheid Behaalde punten 

Team A 2 goede antwoorden 60 punten 

Team B 6 goede antwoorden 70 punten 

Team C 1 goed antwoord 50 punten 

 

Gezien hier maar drie teams zijn is 70 punten het maximum dat kan behaald worden. Zijn er 4 teams wordt het 
80, …  

Joker 

Elke team mag een joker in zetten. Dit betekent dat de punten voor deze proef verdubbeld zullen worden.  

De joker wordt ingezet voor de wedstrijd start en kan niet meer gewijzigd worden. 

De joker wordt aangeduid op de puntenfiche van het team.  

 
Voorbeeld 

Team Hoeveelheid Behaalde 
punten 

Joker Proefscore 

Team A 2 goede 
antwoorden 

60 punten Ja 120 

Team B 6 goede 
antwoorden 

70 punten Nee 70 

Team C 1 goed 
antwoord 

50 punten Nee 60 
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Deze proef wordt gewonnen door team A ook al hadden ze niet de beste score, maar ze hebben hun joker 
goed ingezet.  

4.3.3.2. Proeven in een parcours 

• Vanaf de start van het parcours wordt de tijd opgemeten.  

• Het is de bedoeling om met het ganse team zo snel mogelijk de eindmeet te halen.  

• Gebeuren er fouten tijden het afleggen van het parcours. Kunnen er straftijdseconden bij komen.  

• Er wordt op voorhand duidelijk afgesproken met alle betrokken juryleden en deelnemers welke fouten 
strafseconden opleveren en hoeveel.  

• Deze worden nadat het parcours gespeeld wordt bij de effectieve tijd geteld.  

• De kans bestaat dat er ook de mogelijkheid is bonusseconden te verdienen bij bepaalde proeven. Ook dit 
wordt op voorhand duidelijk afgesproken met alle betrokken partijen: wat, waar en hoeveel.  

• Deze seconden worden nadat het volledige parcours gespeeld is van de effectieve tijd afgetrokken.  

• De jury noteert de effectieve tijd, de bonusseconden en de strafseconden op de punten fiche.  

• De jury heeft het recht tijdens het parcours te beslissen of, met uitzonderlijke redenen, de tijd even wordt 
stopgezet. Voorbeelden hiervan zijn: blessure van spelers, stukken op het parcours, onduidelijkheden 
tijdens het spel, ….  

4.3.3.3. Klassement 

Na de wedstrijd wordt er voor elke team de som gemaakt van alle proefscores, of de behaalde straf en 
bonustijden in verrekening met de effectieve tijd. Dit gebeurd via een jurybestand op de computer van de 
consulent (bij provinciale en nationale wedstrijden) Het team met de hoogste algemene score of met de 
uiteindelijke snelste tijd wint de wedstrijd.  

4.3.3.4. Gelijkstand 

Bij een gelijkstand in de top drie wordt er doormiddel van een touwtrekwedstrijd bepaald welk team welke 
plaats krijgt.  

Vanaf een gelijkstand op de vierde plaats wordt er gewerkt met een gedeelde plaats in het klassement.  

5. DE JURY 

5.1. Aantal juryleden 

Het aantal juryleden is afhankelijk van het aantal proeven en van de soort proeven en de vorm waarin het spel 
wordt gespeeld.  

In beurtrol systeem:  

Minstens één jurylid per proef is noodzakelijk, 2 juryleden per proef zijn aan te raden.  Voorzie zeker ook 
stopwatches of gsm-toestellen die dit kunnen voor proeven met tijd. Fluitjes kunnen ook nodig zijn. 

In parcours vorm: 

Op deze manier kan er 1 jurylid meegaan met een team. Afhankelijk van hoeveel teams er tegelijkertijd op het 
parcours kunnen spelen, zonder elkaar te kunnen inhalen, is dit het minimum aantal juryleden dat je nodig 
hebt. Aan te raden is enkele reserve juryleden te voorzien zodat er kan afgewisseld worden en pauze kan 
genomen worden.  

5.2. Gewestelijk 

• Het organiserende gewest gaat zelf op zoek naar een jury. 
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• De proevenfiches en jurystaten zullen zo opgemaakt worden dat het om een eenduidig puntensysteem 
gaat en eigenlijk iedereen onpartijdig kan beoordelen en beoordeeld worden. 

• Indien een gewest dezelfde proeven wil gebruiken als de provinciale en nationale wedstrijden kunnen de 
bestaande puntenfiches vanuit Groene Kring nationaal digitaal doorgestuurd worden naar het gewest.  

• Het gewest kan dan zelf de keuze maken deze al dan niet te gebruiken. 

• De proeven zullen beoordeeld worden op basis van objectieve beoordelingsfiches. 

• Elke deelnemer heeft het recht de jury te verwittigen over onregelmatigheden betreffende de wedstrijd, 
de proeven, fairplay en andere relevante onregelmatigheden. 

5.2.1. Provinciaal 

• Voor de provinciale wedstrijd kan het organiserende gewest overleggen met de provinciaal consulent en 
leden van de provinciale kern om op zoek te gaan naar mogelijke juryleden. 

• Voorbeelden kunnen zijn: prominenten uit de omgeving, oud-vrijgestelden, oud-bestuursleden, … 

• In de meeste gevallen zijn de bestuursleden van het organiserende gewest zelf jury.  

• Wanneer ook zij willen deelnemen aan de wedstrijd zal de consulent jureren.  

• De voorzitter van het organiserende gewest of de provinciale voorzitter of ondervoorzitter  en de 
provinciaal consulent vormen samen het hoofd van de jury. Zij overleggen en beslissen indien nodig en 
berekenen op het einde van de wedstrijd het klassement doormiddel van een neutraal programma. Het 
hoofd van den jury heeft ten allen tijde gelijk. 

• De proeven zullen beoordeeld worden op basis van objectieve beoordelingsfiches. 

• Elke deelnemer heeft het recht de jury te verwittigen over onregelmatigheden betreffende de wedstrijd, 
de proeven, fairplay en andere relevante onregelmatigheden. 

5.2.2. Nationaal 

• Voor de nationale wedstrijd kan het organiserende gewest voor deze zoektocht overleggen met de 
coördinator Held van ’t Veld.  

• Indien gewenst zijn de consulenten van Groene Kring jury.  

• De voorzitter van het organiserende gewest vormen samen met de provinciale consulent en de 
coördinator Held van ’t Veld het hoofd van de jury. Zij overleggen en beslissen indien nodig en berekenen 
op het einde van de wedstrijd het klassement doormiddel van een neutraal programma. Het hoofd van de 
jury heeft ten allen tijde gelijk. 

• De proeven zullen beoordeeld worden op basis van objectieve beoordelingsfiches. 

• Elke deelnemer heeft het recht de jury te verwittigen over onregelmatigheden betreffende de wedstrijd, 
de proeven, fairplay en andere relevante onregelmatigheden.  

6. ALGEMEEN 

6.1. Slotbepaling 

Indien nodig zijn wijzigingen aan dit reglement mogelijk in de periode voor het seizoen van start gaat. Voorstellen 
tot wijzigingen kunnen jaarlijks besproken worden. 

Bij onenigheid tijdens de wedstrijd kan men zich steeds wenden tot het hoofd van de jury en wordt dit reglement 
ter harte genomen. Het hoofd van de jury heeft ten allen tijden gelijk.  


