Branchevereniging
Sport en
Cultuurtechniek

Praktijkdag

Chemievrij beheer van sportaccommodaties
... of desnoods toch nog een klein beetje?

Wilt u mee discussiëren over een
van de volgende stellingen, dan is

Op donderdag 1 oktober organiseert bran-

dat uw kans:

chevereniging BSNC in samenwerking met
de gemeente Rotterdam en Edudelta op het

- ‘Om het doel te bereiken is een harde
eis van 100 % chemievrij noodzakelijk’

complex van Hockeyclub Rotterdam een
Praktijkdag over chemievrij beheer van

- ‘Waar hebben we het over? Chemie is
nog geen procent van de CO2 footprint’

sportvelden. Jij bent van harte uitgenodigd
om deze dag bij te wonen!
Een Praktijkdag is een praktische bijeenkomst waarbij steeds
een inhoudelijk thema centraal staat. Deze keer staat de vraag
centraal: hoe kunnen we het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen minimaliseren?
De branche staat voor de uitdaging om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum terug te
dringen. Streven is dat we vanaf 2020 sportvelden chemievrij
kunnen beheren.

Programma
In de ochtend zijn er diverse interactieve en prikkelende debatten.
We gaan het gesprek met je aan over de mogelijkheden en onmogelijkheden om sportvelden chemievrij te beheren en ziekten en
onkruiden te voorkomen. Op gras én op kunstgras.
In de middag laat een breed scala van bedrijven door allerlei
demonstraties van machines en technieken en workshops zien
wat de mogelijkheden zijn om sportvelden chemievrij te beheren.

Programma indeling:
09.30 – 10.00 uur

Inloop met koffie e.d.

10.00 – 10.45 uur

Plenaire opening door dagvoorzitter Pleun Lok (voorzitter BSNC)
Kennisquiz
Presentatie ‘het belang van chemievrij beheer’
door Bert Gijsberts (voormalig voorzitter VHG)

10.45 – 11.15 uur

Groep 1

		
Groep 2

Debat: ‘techniek versus middelen’
door Bart van Kollenburg (Vos Capelle) en Arwin Verschoor (VGR)
Debat: ‘bestek versus praktijk’

		
door Ben Loman (Eindhoven Sport) en Seth van der Wielen (KYBYS)
11.15 uur

Koffiepauze

11.30 uur

Groep 1

Debat: ‘bestek versus praktijk’

Groep 2

Debat: ‘techniek versus middelen’

12.00 uur

Lunch

13.15 uur

Demonstraties machines en technieken chemievrij beheer
sportaccommodaties

14.45 uur

Plenaire afsluiting door dagvoorzitter Pleun Lok
Kort woordje door Pirmin Blaak (keeper HCR en Nederlands elftal)

15.15 uur

Borrel

Locatie: HCR (Hockey Club Rotterdam), Hazelaarweg 2 Rotterdam
Tijdstip: 9.30 uur tot ± 15.30 uur

De Molen 30

Spuitlicentie
Heb je een spuitlicentie? Dan is de Praktijkdag een mooie gelegenheid om je studiepunten te halen voor de verlenging. De kosten voor het verlengen van je licentie bedragen €25 en deze worden achteraf door Edudelta gefactureerd. Zorg er wel voor dat je
jouw pasje meeneemt en je bij aanvang laat registreren.

Kosten Praktijkdag
Het bijwonen van deze dag is voor leden van de BSNC kosteloos.
Voor niet-leden zijn de kosten € 95 per persoon (exclusief BTW,
inclusief lunch en borrel).

3994 DB Houten
T 06 22 52 85 23
E info @ bsnc.nl
I www.bsnc.nl

Inschrijven of meer informatie? Klik hier

