PERSINFORMATIE STIHL
Groot succes voor STIHL
Op het wereldkampioenschap sporthouthakken gingen drie
van de vier overall titels, en meer dan de helft van alle
medailles naar atleten die met STIHL kettingzagen werken.

Puurs, 25 september 2018
Begin augustus ontmoette de wereldtop van sporthouthakkers
elkaar

in

het

Noorse

wereldkampioenschap.

Lillehammer

voor

het

33ste

Marco Trabert uit Duitsland werd de

nieuwe wereldkampioen. Na vijf disciplines won hij de overall
wereldtitel. In de categorie -24 wist Thomas Schneider, ook uit
Duitsland, de titel binnen te halen. Beide atleten traden aan met
de gloednieuwe STIHL MS 500i, 's werelds eerste kettingzaag met
elektronische brandstofinjectie. In de wedstrijduitvoering is deze
kettingzaag speciaal aangepast aan de behoeften van de atleten.
In de teamwedstrijd wonnen Shkudrou, Durovich en Zaremba de
wedstrijd voor Wit-Rusland. In totaal waren de deelnemers met
STIHL kettingzagen erg succesvol: ze wonnen 33 van de 57
medailles.

Meer dan 120 deelnemers uit 27 landen bekampten elkaar in de
vijf disciplines (Tree felling, Fitting another chain, Bucking by
combined cuts, Precision bucking en Limbing) voor een
enthousiast publiek van meer dan 1000 toeschouwers in de
Håkons Hall in Lillehammer. De tweejaarlijkse "World Logging
Championships"

(WLC)

worden

sinds

de

jaren

'70

georganiseerd. De disciplines zijn gebaseerd op de traditionele
houtkap in het bos. Daarbij staat een deskundige omgang met
de kettingzaag centraal. De veiligheid, precisie en snelheid bij de
uitvoering van de disciplines worden beoordeeld. Ook stalen
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zenuwen zijn een must, want bij veel wedstrijden liggen slechts
een paar millimeter tussen een overwinning en een nederlaag.

Marco Trabert, die in 2014 wereldkampioen werd in de
teamwedstrijd en in 2016 derde werd, maakte het bij zijn zege
wel heel erg spannend. Bij de laatste discipline (Limbing)
versloeg hij in een adembenemende finale de Noor Ole Harald
Løvenskiold Kveseth met slechts drie punten en behaalde
daarmee de gouden medaille in deze afzonderlijke discipline.
Met deze schitterende prestatie haalde hij ook de wereldtitel in
het algemeen klassement binnen. Ook in de categorie -24
scheidden slechts twee punten de nieuwe wereldkampioen
Thomas Schneider uit Duitsland van de runner-up Daniel
Oberrauner uit Oostenrijk.

In de teamwedstrijd lieten Siarhei Shkudrou, Viktar Zaremba en
Valery Durovich (overall wereldkampioen 2016), die onder meer
aantraden met de STIHL MS 500i, de concurrentie achter zich
dankzij hoge scores in alle vijf disciplines. Het team uit WitRusland wist op die manier zijn wereldtitel uit 2016 met succes
te verdedigen. Het Duitse team legde beslag op de tweede
plaats, gevolgd door het team uit Oostenrijk. Het Nederlandse
team wist bij de landenteams de 8ste plaats weg te kapen; een
mooi resultaat wetend dat 25 teams deelnamen.

Er konden in totaal 57 medailles gewonnen worden tijdens dit
wereldkampioenschap: telkens 19 gouden, zilveren en bronzen
medailles in de categorieën Pro, -24 en Dames. 13 gouden, 11
zilveren en 9 bronzen medailles werden behaald door atleten die
aantraden met STIHL kettingzagen. In totaal namen ze dus 33
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van de 57 medailles mee naar huis. Zo zat Amanda Lijnema met
haar MS 362 in het winnende damesteam bij de relay race, terwijl
Martijn Meijer zilver haalde op het onderdeel combi snede.

Een eervolle vermelding voor de Nederlander Harm Eigenraam
is hier ook zeker op zijn plaats. Hij werd immers 7de in een veld
van 80 deelnemers!

Foto’s

Nieuwe wereldkampioen bij het sporthouthakken: Marco Trabert
uit Duitsland kaapte na vijf disciplines de overall wereldtitel weg
met de wedstrijdzaag STIHL MS 500i, de eerste kettingzaag met
elektronische brandstofinjectie.
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Trotse titelverdediger uit Wit-Rusland: Siarhei Shkudrou was
geweldig op dreef tijdens de discipline Bucking by combined
cuts, en won met zijn team - net als in 2016 - de wereldtitel in de
teamwedstrijd.

De Nederlander Harm Eigenraam werd knap 7de in een veld van
80 deelnemers!
Foto’s: STIHL
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Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 37 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen,

ongeveer

120

invoerders

en

meer

dan

45.000

vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2017 met 15.875
medewerkers een wereldwijde omzet van 3,8 miljard EURO.

Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL
kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl
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