Donderdag 3 okt. 2019 - Koning Boudewijnstadion
Inschrijving verplicht
Lezingen, beursruimte, machinedemo’s, bezoek stadion, BBQ.
Vormingsdag om de 2 jaar sinds 2003: 20 lezingen, 500 bezoekers en 15 gespecialiseerde bedrijven.
Programma van zaal nr 3 is erkend als vorming voor de FYTOLICENTIE (andere vorming in de namiddag op
(http://www.TechniGreen.info).Geef uw ID-kaart bij uw inschrijving vanaf 7u45 ! Eind inschrijving: half-september
Zaal n°3. “Gazons, groene en openbare ruimte
Zaal n°4: “Sportvelden: aanleg en onderhoud.
(parkings,
opritten,
stoepen,…):
onderhoud”.
PROGRAMMA NIET ERKEND VOOR DE FYTOLICENCIE.
PROGRAMMA OOK ERKEND VOOR DE FYTOLICENTIE.
10u00: Bezoek van de expo-ruimte.
07u45: Ontvangst, inschrijving, koffie.
11u30: Aperitief, BBQ-walking diner.
08u15: Verwelkoming en voorstelling programma.
13u30: Inschrijving TechniSport vormingsdag
08u30: Fytolicentie: wat, voor wie, hoe aanvragen - stand
14u00: MECANIC SHOW demo’s onderhoudsmachines
van zaken - raadplegen persoonlijke dossiers en verlenging
14u30: Nieuwe technieken voor onderhoud van sportvelden
aanvragen. Federale Overheidsdienst-Volksgezondheid.
(natuur of kunstgras). Maatregelen bij vervanging van
9u00: Principes van geïntegreerde gewasbescherming
rubber door andere vullingsmaterialen. DGSG-LABOcontrol
(IPM). Departement Landbouw en Visserij Vlaanderen.
15u00: Milieuvriendelijke onderhoudstechnieken voor
9u45: Spuittoestellen: keuring vanaf wanneer is een
natuurgrassportvelden door ervaren terreinverzorgers.
spuittoestel keuringsplichtig - afstelling / kalibrate Uitleg over nieuwe Green Deal "pesticidevrij beheer"
bescherming van het water: vermijden van puntvervuiling 15u30: Rondleiding bezoek stadion en het voetbalveld.
verwerking van spuitresten / spoelwater. NAC
16u00: Pauze
10u15: Koffiepauze - expo-ruimte – nieuwe machines.
16u30: Bemesting van gazons, sportvelden, groene zones
11u30: Niet-chemische onkruidbestrijding: vergelijking van
volgens laatste Vlaams mestdecreet (MAP 6). VLM.
bestaande technieken – vegen – borstelen – water – stoom
– branden (vlam – elektrisch). Praktische voorbeelden –
17u00: Verschillende typen meststoffen en
stemmen uit de praktijk – debat. TechniGreen.info
bemestingstechnieken. DGSG-LABOcontrol
12u00: BEELD-bestek voor niet-chemische
17u30: Voorstudies (bodemonderzoek) bij nieuwe aanleg
onkruidbestrijding en monitoring. Praktische voorbeelden –
sportvelden, renovatie of onderhoud. DGSG-LABOcontrol
stemmen uit de praktijk – debat. ECO-Control.
18u00: Eind van de voordrachten – slotdrink
12u30: Aperitief, BBQ-walking-diner in de expo-ruimte.
18u30 Walking diner-BBQ
14u: MECANIC SHOW demo’s nieuwe onderhoudsmachines: niet-chemisch voor verharding, ook voor natuur- en kunstgras.
15u30: Bezoek stadion. Aantal plaatsen zijn beperkt. Mogelijkheid om beide programma’s te volgen: voor- en namiddag!
Elke deelnemer ontvangt een gratis ‘green pack’ met alle presentaties en documentatie. Versie van 3-07 def versie 3-08-2019
De sprekers zijn verbonden aan onderzoeksinstellingen, universiteiten, ministeries, instituten, professionele organisaties,
laboratoria die samenwerken met de DGSG (Divisie Geotechniek Sport Green) – LABOcontrol (www.DGSG.be). Er zijn geen
commerciële voordrachten. Op de website vindt u foto’s en video’s van vorige edities, en de lijst van de deelnemende bedrijven

www.TechniSport.info - www.TechniGreen.info
Elke inschrijving wordt binnen de 5 dagen bevestigd. Indien u geen bevestiging ontvangt, gelieve met ons contact op te nemen.

Koning Boudewijnstadion, Marathonlaan, 135, 1020 Brussel. Grote parking gratis, bus en metro nabij.
Contact: TechniSport.info – info@TechniSport.info – 0472 / 37 44 74 – 0472 / 84 52 10

vanaf 7u45 geldig voor FYTOLICENTIE

IF voor openbare diensten en architecten. Voor andere doelgroepen, fabrikant, distributeur, sportclub, aannemer
via

www.TechniGreen.info – info@TechniGreen.info – 0472 / 37 44 74 – 0472 / 84 52 10

Editie 2019, donderdag 3 oktober 2019, Koning Boudewijnstadion - Brussel

Terug te sturen zo snel mogelijk, behoorlijke korting voor vroege inschrijvingen (zie tarieven hieronder)
Gelieve in HOOFDLETTERS in te vullen, aub.
Naam van de gemeente en de dienst, of van sportcentrum, of van studiebureau:
…………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………...……………
Straat, nr:..................................................…........................................................................................................................................................
Postcode – gemeente:…........................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam van eerste deelnemer (1):........................................................................................................................................................
Dienst en functie:……………………………………………………….…………………………………………………………………………………...….
Email ::………….……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………….
Tel – gsm:………….……………………………………………………………………..…………………………………….……………….……………….
Naam en dienst van de contactpersoon die instaat voor de administratieve opvolging van deze inschrijving:
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
Tel – email van deze persoon:................................................................................................................................................................
Naam + voornaam van andere personen die zich met deelnemer (1) inschrijven:
Deelnemer ( 2) :………………………………… …………………………………………………...……………..………………………………
Email – tel – gsm:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Deelnemer (3):………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email – tel – gsm:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Deelnemer (4):….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Email – tel – gsm:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarieven: 120 € + 21 % btw voor inschrijv. vóór donderdag 26-09-2019. Inclusief: deelname aan de lezingen + documentatie + warme
middagmaaltijd met alle dranken+ toegang beurs + demo’s van de machines (MECANIC SHOW).
Gegevens voor facturatie:
Naam van de dienst, het sportcentrum, het bureau:……………………………………………….……………………………………………………
Naam van dienst en persoon voor facturatie:………………………………………………………;…………..……………………………………….
Tel + email van deze persoon:………………………………………………………..……………………………………………………………….….
Straat, nr:……………………………………………………………………………………………...……………..……….…….………………………..
Postcode – gemeente:………………………………………………………………………………………………………………………………………
BTW n°……………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………
Kruis uw keuze aan aub:
O Een factuur mag direct verstuurd worden.
O Er wordt eerst een officiële bestelbon gestuurd naar TechniGreen.info - Acgs,
Blankenheimlaan 6, 1932 Woluwe. Bank rekening 001 44 061 71 22 – BTW n° 0870 001 017
O Kan niet aanwezig zijn, maar wenst de documenten te bekomen:
Wenst specifieke documentatie te ontvangen over onderhoud, aanleg en vernieuwing van een:
O Natuurgras (siergazon,sportveld) O Kunstgrasveld O Atletiek piste O Omnisport hall O andere:………………………
in het kader van het onderhoud O aanleg O vernieuwing O voorzien in (datum):……………………………………………
Elke inschrijving wordt binnen de 14 dagen bevestigd. Indien u geen bevestiging ontvangt, gelieve met ons contact op te nemen.
Datum en handtekening

vanaf 10u, niet voor FYTOLICENTIE

IF voor openbare diensten en architecten. Voor andere doelgroepen, fabrikant, distributeur, sportclub, aannemer
via

www.TechniSport.info – info@TechniSport.info – 0472 37 44 74 – 0472 / 84 52 10

Editie 2019, donderdag 3 oktober 2019, Koning Boudewijnstadion - Brussel

Terug te sturen zo snel mogelijk, behoorlijke korting voor vroege inschrijvingen (zie tarieven hieronder)
Gelieve in HOOFDLETTERS in te vullen, aub.
Naam van de gemeente en de dienst, of van sportcentrum, of van studiebureau:
…………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………...……………
Straat, nr:..................................................…........................................................................................................................................................
Postcode – gemeente:…........................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam van eerste deelnemer (1):........................................................................................................................................................
Dienst en functie:……………………………………………………….…………………………………………………………………………………...….
Email ::………….……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………….
Tel – gsm:………….……………………………………………………………………..…………………………………….……………….……………….
Naam en dienst van de contactpersoon die instaat voor de administratieve opvolging van deze inschrijving:
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
Tel – email van deze persoon:................................................................................................................................................................
Naam + voornaam van andere personen die zich met deelnemer (1) inschrijven:
Deelnemer ( 2) :………………………………… …………………………………………………...……………..………………………………
Email – tel – gsm:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Deelnemer (3):………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email – tel – gsm:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Deelnemer (4):….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Email – tel – gsm:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarieven: 120 € + 21 % btw voor inschrijv. vóór donderdag 26-09-2019. Inclusief: deelname aan de lezingen + documentatie + warme
middagmaaltijd met alle dranken+ toegang beurs + demo’s van de machines (MECANIC SHOW).
Gegevens voor facturatie:
Naam van de dienst, het sportcentrum, het bureau:……………………………………………….……………………………………………………
Naam van dienst en persoon voor facturatie:………………………………………………………;…………..……………………………………….
Tel + email van deze persoon:………………………………………………………..……………………………………………………………….….
Straat, nr:……………………………………………………………………………………………...……………..……….…….………………………..
Postcode – gemeente:………………………………………………………………………………………………………………………………………
BTW n°……………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………
Kruis uw keuze aan aub:
O Een factuur mag direct verstuurd worden.
O Er wordt eerst een officiële bestelbon gestuurd naar TechniSport.info - Acgs,
Blankenheimlaan 6, 1932 Woluwe bank rekening 001 44 061 71 22 – BTW n° 0870 001 017
O Kan niet aanwezig zijn, maar wenst de documenten te bekomen:
Wenst specifieke documentatie te ontvangen over onderhoud, aanleg en vernieuwing van een:
O Natuurgras (siergazon,sportveld) O Kunstgrasveld O Atletiek piste O Omnisport hall O andere:………………………
in het kader van het onderhoud O aanleg O vernieuwing O voorzien in (datum):……………………………………………
Elke inschrijving wordt binnen de 15 dagen bevestigd. Indien u geen bevestiging ontvangt, gelieve met ons contact op te nemen.
Datum en handtekening

