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Leuven, 15 juli 2020

PERSUITNODIGING
Held van ’t Veld strijkt neer te Sint-Niklaas.
Nieuwkerken-Waas– Groene Kring, de vereniging van jongeren met een hart voor de land- & tuinbouw,
organiseert op zondag 19 juli de provinciale Held van ’t Veldwedstrijd in Oost-Vlaanderen. Het plaatselijke
Groene Kringgewest Sint-Niklaas-Beveren staat in voor de organisatie. Tijdens deze wedstrijd zullen de
deelnemende teams zich meten in allerlei proeven en strijden om de provinciale titel. Groene Kringteams
kunnen zich hier selecteren voor de nationale wedstrijd op zondag 13 september 2020.
De proeven van Held van ’t Veld, de nationale sport van Groene Kring, zijn gebaseerd op vaardigheden die
nodig zijn op een land- en tuinbouwbedrijf. Samenwerken, overleg en communicatie zijn hierbij uitermate
belangrijk, maar ook tactisch denkvermogen, kracht en snelheid mogen bij de spelers niet ontbreken. We
lichten alvast een tipje van de sluier op betreffende de proeven. Hoe vervoer je iemand op een snelle en
efficiënte manier zonder dat die persoon de grond raakt? Of, hoe vang je een ei dat in volle snelheid naar je
wordt gegooid, zonder het te breken? Hoe leg je samen vlot een parcours af? Hoe rooi je het best geblinddoekt
aardappelen?
Stefaan Stuer (voorzitter gewest Sint-Niklaas-Beveren) "We zijn als gewest onwijs gemotiveerd om er voor de
leden een supertoffe Held van ’t Veld van te maken! ”
Sint-Niklaas-Beveren is een gedreven gewest met 85 leden. Het bestuur bestaat uit 10 bestuursleden
waaronder voorzitter Stefaan, secretaris Karel en de kernleden Sofie, Joris, Dorien, Jeroen, Anton, Jonas,
Mattias en Wannes.
Jaarlijks doet dit gewest tal van activiteiten en vergaderingen. Hun topactiviteiten zijn het nieuwjaarsetentje en
hun behendigheidswedstrijd in de zomer. Dit gewest is alvast helemaal klaar om een supertoffe Held van ’t
Veld te verzorgen!

PRAKTISCH
Datum: zondag 19 juli
Uur: Vanaf 12u
Locatie: Turkyen 51, 9100 Nieuwkerken-Waas
Beeldmoment: 16u
Woordvoerder ter plaatse: Stefaan Stuer
Contactpersoon ter plaatse: Aurelie Neirynck
Volg de route van afrit Sint-Niklaas richting vijf straten
Bram Van Hecke
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

VOOR MEER INFORMATIE: Bram Van Hecke | voorzitter | +32 16 79 55 31 | bram.vanhecke@groenekring.be
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!

