
Net zoals bij het splijten van een 
gevelde boom gaat het bij de  
Underhand Chop om het door-
hakken van een stam. Hiervoor 
zet men op een horizontaal 
vastgemaakt blok een stam 
van 32 centimeter dik die met 
een bijl langs twee kanten moet 
worden doorgehakt. Indien het 
doorhakken slechts langs één 
kant gebeurt, leidt dit tot dis-
kwalificatie in deze discipline. 
De Europese recordtijden in de 
Underhand Chop liggen onder 
de 20 seconden.

Bij de Standing Block Chop 
wordt het vellen van een boom 
gesimuleerd. Hierbij wordt een 
houtblok van 30 centimeter  
diameter loodrecht in een 
metalen houder vastgezet en 
moet hij zo snel mogelijk wor-
den doorgehakt. Voor een snel 
resultaat bij de Standing Block 
Chop is precisie en kracht bij 
het bijlzwaaien van uiterst be-
lang. Voor deze discipline si-
tueren de Europese toptijden 
zich rond de 20 seconden.

Bij dit onderdeel werken alle 
atleten met de MS 661, een 
standaard, in de handel ver-
krijgbare STIHL kettingzaag. 
Na een eerste opwarmronde 
wordt de zaag weggelegd en 
na het startschot met een 
snelle beweging naar het hout  
(diameter 40 cm) gebracht. 
Vanaf de liggende stam moe-
ten met een opwaartse en 
neerwaartse zaagbeweging 
twee cookies (schijven) van 
een bepaalde dikte worden 
afgezaagd.

Met een éénpersoonstrek-
zaag van ongeveer 2 meter 
lang zagen de atleten een 
houten schijf (cookie) af van 
een horizontaal bevestigd 
blok van 46 centimeter dia-
meter. Bij deze discipline zijn 
het ritme en de dynamiek van 
de sporter doorslaggevend. 
Om de zaag beter te doen 
glijden, kan ze met een olie-
mengsel besproeid worden. 
Bovendien mag een helper 
een wig tussen de houten 
schijf en het houtblok drijven.

Volgens het Hot-Saw-Reglement 
moeten zo snel mogelijk drie houten 
schijven met een bepaalde dikte van 
een horizontaal verankerd houtblok 
met 46 centimeter diameter ge-
zaagd worden. Dit met behulp van 
extreem hoogvermogende, getune-
de kettingzagen. De uitdaging bin-
nen deze discipline is vooral om de 
gebalde kracht van de meer dan 60 
PK sterke kettingzaag te beheersen. 
Met een kettingsnelheid van 240 
km/u en een gewicht van 27 kg ei-
sen deze machines heel wat van de 
sporters. De Europese recordtijden 
voor het hanteren van de Hot Saw 
liggen net onder de 7 seconden.

Bij deze discipline worden 
twee opstapjes (springboards) 
in een verticaal verankerd 
blok hout (log) vastgemaakt. 
Het gaat er om, een aan de 
bovenkant aangebracht stuk 
hout (diameter 27 cm) op een 
hoogte van ongeveer 2,80 m 
door te hakken. Springboard 
wordt ook wel de “koningsdis-
cipline” van het sporthouthak-
ken genoemd. Voor de sporter 
komt er immers precisie, tech-
niek en kracht bij kijken, maar 
ook balans en behendigheid.
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WELKOM OP DE 
WERKTUIGENDAGEN 2019!

Op zaterdag 21 en zondag 22 september vindt naast 
de N60 in Oudenaarde de 34ste editie van de Werktui-
gendagen plaats. Passie voor machines, actie en be-
leving, maar ook vakmanschap en behendigheid… 
dat is waar het op de Werktuigendagen om draait. En 
laat dit nu net de voornaamste eigenschappen zijn van 
STIHL TIMBERSPORTS®. We zijn dan ook trots om deze  
atleten te mogen verwelkomen voor een uniek 2-daags  
spektakel!

De Werktuigendagen zijn de voorbije halve eeuw uitgegroeid 
tot een begrip in de landbouwwereld. Dit heeft alles te maken 
met het unieke karakter van dit evenement: geen statische ten-
toonstelling, maar de land- en tuinbouw in beweging. Meer dan 
300 van de modernste machines demonstreren en werken ter 
plaatse, wat ongezien is op deze schaal. De demonstraties, die 
plaatsvinden op een terrein van ruim 120 hectare, zijn gegroe-
peerd rond 3 sectoren: akkerbouw, tuinbouw en de groensector. 

In de Park & Tuin Zone, vlakbij de hoofdingang, valt het ganse 
weekend heel wat te beleven. 

Op zaterdag zullen de atleten van STIHL TIMBERSPORTS® 

er strijden om de Benelux titel én een ticket voor het 
wereldkampioenschap. In 6 zaag- en bijldisciplines zullen zij 
met een optimale combinatie van techniek, kracht en precisie de 
snelste tijden proberen neerzetten. Spanning verzekerd!

Zondag schakelen we nog een versnelling hoger met de European 
Trophy 2019. Een uitgelezen kans voor de betere Benelux sporters 
om zich in 4 loodzware disciplines te meten met de Europese 
toppers met als doel zich te kwaliciferen voor de Champions 
Trophy in 2020.

Wij wensen alle deelnemers alvast veel succes en hopen dat alle 
bezoekers een fantastische dag mogen beleven!

Georges Van Keerberghen
Voorzitter Werktuigendagen

GESCHIEDENIS 
VAN DE HOUTHAKKERSSPORT

De geschiedenis van de houthakkerssport begint in de 
19de eeuw. Volgens de legende sloten twee houthak-
kers in het Tasmaanse Ulverstone op een dag in 1870 
een weddenschap over wie van hen het snelst een 
boom kon omhakken. De eerste wedstrijd was een feit.

Tussen 1870 en 1890 zouden tien-
tallen wedstrijden georganiseerd 
zijn. Er waren echter nog geen 
vaste regels afgesproken. Dat  
veranderde in 1890 met het 
ontstaan van de eerste Australische  
Axemen’s Association.

In 1891 werd in het Tasmaanse 
Latrope het eerste Woodchopping-
wereldkampioenschap georgani-
seerd. De  sport houthakken begon 
van hieruit zijn triomftocht rond de 
wereld en veroverde al snel ook de 
Verenigde Staten en Canada.

Nieuwe wedstrijden ontstonden, de regels werden verfijnd en 
er werden nieuwe bijl- en zaagdisciplines in het leven geroepen. 
Bijna alle disciplines gaan terug op de traditionele bosbouw-
werkzaamheden. Terwijl sommige disciplines gericht zijn op het 
omzagen en omkappen van een boom, focussen andere meer op 
het vaardig gebruik van gereedschap of de omgang met het hout.
 
In 1985 besloot STIHL in de Verenigde Staten het sporthouthakken 
te sponsoren. De kettingzagenfabrikant koos uit de talrijke disci-
plines de zes meest aantrekkelijke uit: Springboard, Stock Saw, 
Standing Block Chop, Single Buck, Underhand Chop en Hot Saw.

Tegenwoordig heeft de STIHL 
TIMBERSPORTS® Series zich 
als de koningsklasse in de hout-
hakkerssport gevestigd, en be-
schikt ze over de beste sportlui, 
de meeste toeschouwers en de 
grootste media-aandacht. Tege-
lijkertijd is er een sterke focus op 
het ontwikkelen en trainen van 
de atleten. Nationale en interna-
tionale trainingskampen en wed-
strijden voor beginners garande-
ren een solide basis en sportieve 
toekomst voor de sport.

ZATERDAG EN ZONDAG 21 & 22 SEPTEMBER 2019
Werktuigendagen: elke dag van 09u00 tot 18u00

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019
STIHL TIMBERSPORTS® Rookies & Dames wedstrijd: 10u30

STIHL TIMBERSPORTS® Benelux Kampioenschap: 15u00

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019
STIHL TIMBERSPORTS® European Trophy: 14u00 

LOCATIE
Oudenaarde  

(aan N60 te Heurne, signalisatie volgen)

TOEGANGSPRIJS
Dagticket: € 13

Met verminderingskaart: € 6
Jonger dan 12 jaar: gratis
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR :
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www.stihl-timbersports.com
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