KAMPIOENSCHAP HEGGENVLECHTEN
HUMMELO, JANUARI OF FEBRUARI 2022

Criteria jurybeoordeling
De juryleden beoordelen de resultaten van de drie vlechtstijlen (staken&binders, Maasheggen en
vrije stijl) volgens dezelfde criteria. Deze criteria gelden voor beide klassen deelnemers: de open
klasse en de top klasse. Hieronder staan deze criteria en het maximaal haalbare aantal punten per
criterium aangegeven.
1. Veedichtheid - max. 25 punten
De gevochten stammen en takken vormen een ondoordringbaar geheel voor groot- en kleinvee,
waarbij er vooral gelet wordt of de heg aan de onderzijde goed gesloten is.
2. Het kapwerk - max. 25 punten
De ingekapte stammen en takken zijn enigszins gebogen en niet terug gescheurd of haaks geknikt. Ze
liggen schuin naar boven gericht. Dat geldt niet voor de bovenste ligger in de Maasheggenstijl die ook
horizontaal mag liggen. De verbindingen vanaf de plek van het inkappen zijn voldoende dik om
stabiliteit en goede hergroei te garanderen. Een deel van de struiken is vlak boven de grond ingekapt
om hergroei aan de basis te stimuleren. De kap- en zaagwonden zijn glad. De hakken zijn schuin naar
beneden afgezaagd.
3. Het vlechtwerk – max. 25 punten
De gevlochten heg is solide opgebouwd, stammen en takken grijpen in elkaar. De kapvlakken aan de
basis van de struiken zijn door fijne takken afgeschermd. Dode of levende staken ( d.w.z. paaltjes
zoals bij staken&binders of de stam van struiken zoals bij Maasheggen stijl) zijn zo gebruikt dat ze de
gevlochten heg een stevige structuur geven. De heg is bovendien regelmatig van structuur met een
evenwichtige samenstelling van dikkere, dunnere en fijne takken. De buitenkant is gelijkmatig
afgewerkt zonder uitstekende takken.
4. Totaalbeeld – max. 25 punten
De heg laat een evenwichtig beeld zien. De gevlochten heg is 1,2 meter hoog en is 0,8 – 1,0 meter
breed aan de bodem. Hij heeft de vorm van afgeplatte A. Snoeiafval is opgeruimd. De natuurlijke
variatie in soorten en groeivormen van de heg is op een creatieve wijze verwerkt.
Het maximum aantal punten bedraagt 100.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De scores van alle deelnemende teams zullen
binnen een week als pdf document naar alle deelnemers gestuurd worden.

De jury wordt gevormd door 2 even ervaren als onkreukbare heggenvlechters.
Maarn, 2 oktober 2021
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