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Kampioenschap  
Heggenvlechten voor ons erfgoed 2020  

Zondag 9 februari 2020, Doornik Natuurakkers parkeerplaats Park 

Lingezegen naast Zandstraat 5, Bemmel  
 

Beste deelnemer, 

Hierbij nadere informatie voor deelnemers aan het kampioenschap heggenvlechten op zondag 9 

februari in Bemmel. We zijn die dag te gast op landgoed Doornik Natuurakkers gelegen in Park 

Lingezegen. De organisatie van dit kampioenschap is in handen van de stichting Heg&Landschap. 

Adres en P-gelegenheid 
Het adres is P-plaats van ParkLingezegen, naast Zandstraat 5, 6681 KB Bemmel. Deelnemers 

worden om 9.00 uur verwacht bij de heg die zichtbaar is vanaf de eerder genoemde parkeerplaats 

(zie locatie). Alle auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats van het park, dan wel   op 

de tegenovergelegen parkeerplaats (wordt ter plekke aangegeven). De afstand van parkeerplaats tot 

heg is 180 meter. Het pad is verhard. Gereedschap kan op een aanhangertje naar de heg gereden te 

worden.  

Programma 

Tijdstip Activiteit 

9.00 aankomst heggenvlechters, koffie staat klaar 

9.00 start inschrijving in tent 

  uitdelen gereedschap aan wie nodig heeft 

9.25 welkom  

  toelichting wedstrijd, loting, groepsfoto 

9.45 startsein  

14.45 einde wedstrijd 

15.15  uitslag wedstrijd en uitreiking prijzen  

> 15.30  Foto van winnende teams, even napraten, tot ziens 
 

https://www.google.nl/maps/place/Parkeerplaats+Park+Lingezegen/@51.8820266,5.882034,521m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c7a75939f076c9:0xdfc986bf0238b2f5!8m2!3d51.882109!4d5.882594
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Inschrijving, catering en gereedschap 
Inschrijvingsgeld bedraagt € 5 per persoon. We zorgen voor koffie, thee, sapjes en lunch.  

Diegenen die nog gereedschap en/of een veiligheidsbril nodig hebben, kunnen dit bij inschrijving 

aangeven. We gaan er vanuit dat iedereen handschoenen, passende kleding en zoveel mogelijk 

zijn/haar eigen gereedschap meeneemt.  

Veiligheid 
We vragen iedereen uitdrukkelijk op een veilige wijze te werken en de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, zoals het gebruik van degelijke handschoenen, 

veiligheidsbril, werkkleding en schoeisel. 

Faciliteiten, overige activiteiten 
Dit kampioenschap wordt in de regio bekend gemaakt maar we zetten geen grote tent op met 

cateraar, informatiestands ed. Het wordt een wedstrijd waarbij geïnteresseerden welkom zijn, maar 

we geen overige activiteiten organiseren of faciliteiten ter beschikking stellen. John French is er wel 

en neemt zoals altijd billhooks en bijlen voor verkoop mee. Op het terrein zullen toiletten staan.  

Wedstrijd 
De deelnemers hebben 5 uur de tijd om 7 meter meidoornheg te vlechten. Zie hier de tijdsindeling. 

Het is een stevige ruim 4 meter hoge heg. Hij ligt tussen twee akkers en goed bereikbaar. De 

werkplek is kleiig maar niet nat. 

Er zijn 3 stijlcategorieën: staken&binders, Maasheggen en vrije stijl. Deze laatste biedt veel 

mogelijkheden, waarbij het wel belangrijk is de jurycriteria in de gaten te houden. Degenen die 

staken en binders gebruiken, kunnen die bij de heg vinden. Er mag enkel met handgereedschap 

gewerkt worden. 

Deelnemers worden op basis van hun ervaring en resultaten ingedeeld in de open en top klassen. 

Teams mogen uit maximaal 3 personen bestaan. Jurering gebeurt voor elke klasse apart. Het werk 

van alle teams wordt op basis van dezelfde criteria beoordeeld. De criteria worden als bijlage 

meegestuurd. De jury beoordeelt alleen het werk van teams die hun hegdeel binnen de gestelde tijd 

(5 uur) gereed hebben.  

De jury wordt gevormd door Louis Dolmans en Lex Roeleveld. Alle deelnemers ontvangen een 

certificaat van deelname. Teams die 1ste en 2e worden, ontvangen daarvoor een certificaat en prijs.  

John French stelt een prijs ter beschikking voor best cutting technique. 

En verder 
We plaatsen de informatie over dit kampioenschap op onze website. Heb je vragen, opmerkingen ed. 

aarzel niet en bel of mail naar:  

Lex Roeleveld, T: 06 20 52 24 88, E: info@hegenlandschap.nl  

Hartelijke groet, en tot zondag 9 februari in Bemmel 

Lex Roeleveld, Stichting Heg&Landschap 

 

 

mailto:info@hegenlandschap.nl

