Spectaculair resultaat op het STIHL TIMBERSPORTS® Wereldkampioenschap 2015

Nieuwe wereldrecords met de bijl en zaag
Het STIHL TIMBERSPORTS® Wereldkampioenschap 2015 bracht de wereldelite van
de sporthouthakkers op 13 en 14 november samen in Poznan (Polen). De nieuwe en
voormalige wereldkampioen in de individuele wedstrijd is de Nieuw-Zeelander
Jason Wynyard – voor de zevende keer nu al. In de ploegenwedstrijd vochten de
Kiwi’s een spannende strijd uit met Australië. In een nek-aan-nekrace maakte het
team uit Down Under in 47,22 seconden brandhout van vier boomstammen, goed
voor een nieuw wereldrecord. De extreme sport met bijl en zaag hield in totaal 5.000
toeschouwers in de ban in de uitverkochte arena van Poznan.
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Wereldkampioenschap 2015 dat niemand beter overweg kan met de bijl en de zaag dan hij.
Technisch precies, krachtig en tegelijk snel kwam de 43-jarige al snel aan de leiding van het
twaalfkoppige deelnemersveld. „Zo’n overwinning is extreem hard werken. Ik ben blij dat het
voor mij vandaag geloond heeft. Maar gemakkelijk was het niet, er zaten mij heel wat
concurrenten op de hielen“, verklaarde Wynyard. De Zwitser Christophe Geissler behaalde
het zilver, niet in het minst door zijn uitstekend snijwerk met de 80-PS-racemotorzaag Hot
Saw, en straalde na afloop: „Ik ben heel trots dat ik als beste Europeaan hier op het podium
mag staan; dat had ik niet verwacht. Daarom is het ook des te mooier!“ De bronzen medaille
ging naar de pas 20-jarige Australiër Brayden Meyer. Het deelnemersveld van de STIHL
TIMBERSPORTS® Series 2015 kenmerkte zich door een groot aantal nieuwe, jonge atleten,
die voor het eerst deelnamen aan een wereldkampioenschap. In de individuele finale zetten
alle twaalf extreme sporters topprestaties neer: er werden 20 nationale records gebroken
door atleten uit elf landen. Daarnaast slaagden de Duitser Dirk Braun en de Australiër Meyer
erin om een nieuw wereldrecord op hun naam te schrijven in de disciplines Stock Saw
(motorzaag) en Underhand Chop (bijl).

In de ploegenwedstrijd sneuvelden de records
Het Australische team is de nieuwe en voormalige wereldkampioen in de ploegenwedstrijd
van de STIHL TIMBERSPORTS® Series. Ze zetten een buitengewone prestatie neer met
bijl en motorzaag: in 47,22 seconden maakten de vier atleten brandhout van evenveel
boomstammen. Goed voor een nieuw wereldrecord voor het team uit Down Under. De
finalestrijd tegen aartsrivaal Nieuw-Zeeland werd zeer nipt beslist. De Kiwi’s hadden maar
0,77 seconden extra nodig voor de vier disciplines met bijl en zaag. Het winnende team
met aanvoerder Brayden Meyer was door het dolle heen: „Het is geweldig dat ons team
voor de tweede keer op rij wereldkampioen werd!“ De derde plaats ging naar het team uit
de VS. De Europeanen moesten plooien voor de overmacht van de overzeese teams;
geen enkel Europees Team haalde het podium. Het team van gastland Polen viel
weliswaar uit in de kwartfinale, maar zette een nieuw Europees record neer van 57,12
seconden. Het Duitse team werd met de vijfde plaats het beste team van Europa.

De deelnemers uit de Benelux hebben het uiterste gegeven!
De atleten die de Benelux vertegenwoordigden (David Bergen (BE), Marc Hermes (LU) en
Rik van Drielen (NL)) in de individuele wedstrijd hebben het uiterste van zichzelf gegeven
en hebben mooie prestaties neergezet. Op donderdag begon de kwalificatie voor de
individuele finale op zaterdag. De eerste vijf van deze kwalificatie mochten zaterdag
strijden met de 7 eerder geplaatste atleten. Het was een zeer harde strijd waar uiteindelijk
geen van de drie Benelux atleten de finale haalde. Rik van Drielen kwam dichtbij, maar
strandde uiteindelijk met een paar punten verschil op nummer 6. David Bergen eindigde
op de 10 plaats en Marc Hermes op de 14 plaats.
Belgisch team breekt eigen record
Het Belgische team werd vertegenwoordigd door Maarten Cuvelier, Robin Cuvelier, David
Bergen, Koen Martens en reserve Arnaud Goudsmedt.

Het Nederlands team werd vertegenwoordigd door : Eelco de Beer, Martijn Harms, Rik van
Drielen, Redmer Knol en reserve Ben Terpstra.
Tijdens de ploegenwedstrijd legt elke deelnemer slechts één discipline af, waarbij de
volgende ploeggenoot pas kan starten eens de vorige discipline is afgewerkt. Dit dient zo
snel mogelijk te gebeuren en bovendien zonder fouten om strafpunten of een
diskwalificatie te vermijden. Elke discipline vraagt een andere aanpak, maar telkens is een
perfecte combinatie van techniek, snelheid, kracht, behendigheid en teamspirit cruciaal.

Het Belgische team kon zich niet plaatsen tijdens de voorrondes maar herpakte zich
tijdens de herkansing tegen de Nederlanders. Deze kwamen ze hier tegen door de
gezette tijden in de voorrondes. Het was een treffen met een bepaalde spanning, want
lange tijd hebben de Belgen training en tips gekregen van het meer ervaren Nederlandse
team. Vorig jaar versloegen ze de Nederlanders al op tijd, maar een 1 op 1 treffen was er
nog nooit van gekomen, en deze dag was het zover. Een klassieke “Leerling verslaat
Meester” en op fabuleuze wijze versloegen ze het Nederlandse team, waar veel
trainingsuren aan vooraf gingen. Het Belgische team kon zich niet alleen plaatsen voor de
eindrondes maar vestigde bovendien ook een nieuw Benelux record met 1min17! In de
eindronde moest België het echter opnemen tegen voormalige wereldkampioen NieuwZeeland en werd zo uitgeschakeld.

België eindigde op een knappe 15de plaats in de wereldtop. Een uitstekende prestatie,
rekening houdend met het hoge niveau en de vele beroepsatleten uit andere landen. Het
Belgische en Nederlandse team bestaat uit leden die deze sport niet beroepsmatig
uitoefenen.
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 34
eigen distributie- en marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en meer dan 40.000

vakhandelaars in meer dan 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte motorzaagmerk ter
wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in 1926 opgericht werd, ligt in
Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2014 met 14.297 medewerkers een wereldwijde omzet
van 2,98 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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Beeldmateriaal:

Foto 1:
In de ploegenwedstrijd van het STIHL TIMBERSPORTS® Wereldkampioenschap 2015 in het
Poolse Poznan kwamen 22 teams aan de start. Het goud was voor de atleten uit Australië,
die de teams van Nieuw-Zeeland en de VS achter zich lieten.

Foto 2:
De Amerikanen gingen voluit in de ploegenwedstrijd van het STIHL TIMBERSPORTS®
Wereldkampioenschap 2015 en wonnen de bronzen medaille.

Foto 3:
Een uitzonderlijke atleet: de Nieuw-Zeelander Jason Wynyard rijfde in Poznan met een
uitmuntende prestatie zijn zevende wereldtitel binnen.

Foto 4:
De Duitser Dirk Braun zette op het STIHL TIMBERSPORTS® Wereldkampioenschap 2015
een nieuw wereldrecord neer in de discipline Stock Saw.

