Het STIHL TIMBERSPORTS® Wereldkampioenschap 2016 keert terug naar Duitsland

Stuttgart ontvangt de beste sporthouthakkers ter wereld
Het STIHL TIMBERSPORTS® Wereldkampioenschap, de internationale seizoensfinale
van de koningsklasse van het sporthouthakken, vindt opnieuw plaats in de Porsche
Arena in Stuttgart. Op 11 en 12 november nemen ruim honderd atleten uit meer dan
twintig landen het in individuele en teamwedstrijden tegen elkaar op voor de titel van
wereldkampioen 2016. Het evenement is al maanden uitverkocht.

Net als in 2013 is Stuttgart opnieuw de gastheer van het STIHL TIMBERSPORTS® Series
Wereldkampioenschap. Midden november gaan de beste sporthouthakkers uit de wereld de
strijd aan om de belangrijkste titel in de internationale wedstrijdreeks in de wacht te slepen.
Dirk Braun zal Duitsland vertegenwoordigen in de individuele competitie. De atleet uit het
noordwesten
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wereldkampioenschap toen hij het Duits kampioenschap won en zijn uitmuntende
vaardigheden demonstreerde met een wereldrecord in de discipline Hot Saw. “Toen ik
hoorde dat het wereldkampioenschap opnieuw zou plaatsvinden in Stuttgart wilde ik er
absoluut bij zijn. Er gaat niets boven goed presteren voor eigen publiek. Het zou fantastisch
zijn als de toeschouwers me extra hard zouden aanmoedigen. Het zou me nog meer
motiveren om het onderste uit de kan te halen”, aldus Braun aan de vooravond van de
seizoensfinale in november.
Teamwedstrijd: spannende sport, adembenemende actie
Wanneer de Porsche Arena op 11 november de deuren opent, begint de teamcompetitie en
kunnen de nationale ploegen uit landen van Noord-Amerika tot Nieuw-Zeeland meteen aan
de slag. In bloedstollende duels nemen de teams het tegen elkaar op in een knockoutsysteem, waarbij het snelste team doorgaat naar de volgende ronde en het verliezende
team afvalt. In de voorbije jaren zetten de teams die het tot de finale schopten

indrukwekkende tijden neer en maakten ze brandhout van vier boomstammen in minder dan
één minuut. In 2015 behaalde het Australische team de overwinning met een fantastisch
nieuw wereldrecord in de finale tegen de Nieuw-Zeelanders en werd zo voor de tweede keer
op rij wereldkampioen. In 2016 kunnen de fans zich in Stuttgart verwachten aan een
spannende teamwedstrijd met bijl en zaag. Fouten worden onmiddellijk afgestraft en een
honderdste van een seconde kan het verschil betekenen tussen winst en verlies.
Nationale kampioenen strijden om de titel van ‘s werelds beste sporthouthakker
Na het teamgedeelte op vrijdag vindt de individuele wedstrijd plaats op zaterdag 12
november. De nationale kampioenen bekampen elkaar om te bepalen wie de titel van beste
sporthouthakker ter wereld op zijn naam mag schrijven. Vorig jaar kon de indrukwekkende
Nieuw-Zeelander Jason Wynyard, een legende in STIHL TIMBERSPORTS®, een nieuwe
trofee toevoegen aan zijn al imposante collectie tijdens het wereldkampioenschap in Poznan
(Polen). Dit jaar zullen in totaal elf andere deelnemers – onder wie atleten uit Australië, de
VS, Canada en Duitsland – proberen om de trofee weg te kapen van de inmiddels
zevenvoudig wereldkampioen. Benelux kampioen Martijn Harms zal zijn beste beentje
voorzetten voor Nederland, de Belgische kleuren worden verdedigd door Koen Martens en
Luxemburg vaardigt Marc Hermes af.
Over het STIHL TIMBERSPORTS® Wereldkampioenschap
De STIHL TIMBERSPORTS® Series bestaat uit zes disciplines, waarvan drie met de bijl
– Springboard, Standing Block Chop en Underhand Chop – en drie met de zaag – Stock
Saw, Single Buck en Hot Saw. Bijna alle disciplines gaan terug op de traditionele
bosbouwwerkzaamheden en worden al meer dan 150 jaar beoefend. In Stuttgart staan
zowel de teamwedstrijden als de individuele wedstrijden op het programma. Bij de
teamwedstrijd op vrijdag nemen telkens twee nationale teams, bestaande uit vier atleten,
het tegen elkaar op in een knockout-systeem. De disciplines Stock Saw, Underhand
Chop, Single Buck en Standing Block Chop worden als team afgewerkt. In totaal strijden

meer dan twintig landenteams met meer dan honderd atleten op het podium voor het
goud. In de individuele wedstrijden op zaterdag kampen de twaalf beste sporters ter
wereld tegen elkaar in alle zes de disciplines in de al even spannende finalerondes. Net
zoals bij de teamwedstrijden gaan enkel de beste atleten door naar de volgende ronde.
Het geheim van een overwinning in STIHL TIMBERSPORTS® ligt in de combinatie van
een uitstekende conditie, perfecte technische vaardigheden met zaag en bijl en een
ijzersterke mentale focus om de enorme druk van deze wedstrijd te weerstaan.
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Bijschriften:
Regerend zevenvoudig wereldkampioen Jason Wynyard uit Nieuw-Zeeland is
klaar om zijn titel te verdedigen in Stuttgart. Hij wordt hier afgebeeld met de Hot
Saw-kettingzaag, uitgerust met een 80 pk sterke motor.

Dirk Braun, de huidige Duitse kampioen en mededinger in het wereldkampioenschap,
mag het wereldrecord in de discipline Stock Saw op zijn naam schrijven.

Een strakke teamprestatie van de vier atleten en een goede timing zijn, naast een
perfecte techniek, stuk voor stuk bepalende factoren in de teamwedstrijd.

®

De STIHL TIMBERSPORTS Series vond eerder al plaats in een overvolle Porsche
Arena in 2013.
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