
 

 

Aankondiging: Beste Schoon Water Loonwerker 

met Yvon Jaspers 
Komt u ook? 
  

Gewasbescherming met respect voor Schoon Water is een uitdaging. Er zijn vele 

manieren om het gewas te beschermen, maar de ene methode heeft meer invloed op de 

kwaliteit van ons water dan de andere. Dit zal blijken tijdens de wedstrijd ‘Beste Schoon 

Water loonwerker van Brabant’. Op zaterdagmiddag 31 augustus strijden 5 loonwerkers 

om de bokaal. Voor het hele gezin is er vertier, zo staat er een springkussen, ijsco- en 

frietkar. Yvon Jaspers (bekend van ‘Boer zoekt vrouw’) doet verslag. U komt toch ook? 

 

Genomineerden 

Een deskundige jury met o.a. gedeputeerde Johan van den Hout en LTO specialist Jaap van 

Wenum heeft alle aangemelde loonwerkers onder de loep genomen. De jury heeft hen vragen 

gesteld over hoe zij werken met de spuit. Hoeveel middel gebruiken ze, welk middel, bij welke 

weersomstandigheden, bij welke plaagdruk, etc. Binnenkort worden de beste 5 loonwerkers 

genomineerd. Zij doen mee met de wedstrijd! 

 

Wedstrijd 

Maar wie van hen wint de bokaal? Gewasbescherming is topsport. De loonwerkers voeren 

verschillende wedstrijdoefeningen die de jury beoordeelt. Yvon Jaspers verslaat de wedstrijd en 

zal de deelnemers interviewen. De deskundige jury beoordeelt de deelnemers. Na de wedstrijd is 

er een korte demonstratie van de nieuwste spuittechnieken en een cameragestuurde schoffel. Ook 

kunt u verschillende systemen bekijken die restvloeistof en waswater opvangen en zuiveren, 

waaronder Phytobac, biofilter, Osmofilm en Heliosec. 

 

Entree is gratis en ook de andere gezinsleden zijn van harte welkom! Het springkussen is 

opgeblazen, de frietkar verspreidt lekkere geuren en er zijn ijsjes voor de verkoeling. U komt de 

deelnemers toch ook aanmoedigen?  

 

Waar en wanneer 

Datum:  zaterdag 31 augustus 

Tijdstip:  van 12.30 tot 16.30 uur 

Locatie:  Werktuigencoöperatie de Kempen, ’t Ven 30, 5091 BP Middelbeers 

 

Programma 

12.30 – 13.00 uur:  ontvangst met koffie/thee/limonade en wat lekkers 

13.00 – 13.15 uur:  welkom door Peter Leendertse (CLM, projectleider Schoon Water voor 

Brabant) en Yvon Jaspers 

13.30 – 15.15 uur:  wedstrijd Beste Schoon Water loonwerker van Brabant 

15.15 – 16.15 uur:  demo spuit- en schoffeltechniek, rondgang langs systemen voor zuivering 

en opvang van restvloeistof en waswater 

16.15 – 16.30 uur: prijsuitreiking 

 

Meer informatie? 

• Kijk op www.schoon-water.nl 

• Of neem contact op met Joost Lommen (CLM): T 0345-470758 E jlommen@clm.nl of 

Maurice Steinbusch (CUMELA Nederland): T 033-2474900 E msteinbusch@cumela.nl 

Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische 

onkruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De actie is 

een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa 

en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Overlegplatform 

Duinboeren. 


