
Trekkertrek groeit: bier, klompen en veel pk’s
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3 Steeds meer dorpen zetten
wedstrijd tractorpulling op
3 Eerste editie Marum valt in het
water, herkansing snel

Marum Klompen, piratenmuziek, een
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snackkar en pk’s, veel pk’s. Dat is trekkertrek.

Dewedstrijdenwaarbij trekkers een flinkge-

wicht zover mogelijk over een baan moeten

slepenworden groter en groter in de noorde-

lijke provincies. Gisteren zou de eerste editie

van trekkertrek in Marum worden gehou-

den. De baan lag er strak bij, de tap was aan-

gesloten,maardemachinesblevenuit. Regen

gooide roet in het eten.

"Dat wordt onder de tent staan", zegt Henk

Veenstra uit Marum. Maandenlang heeft hij

de wedstrijd tot in de puntjes voorbereid,

maar op het moment suprême moet hij de

stekker eruit trekken. "Jammer, maar in de

regen wordt het niks. Dan glijden we alle

kanten op en is het geen eerlijke wedstrijd."

Gelukje: de baan kan blijven liggen. Het land

is van Veenstra’s vader.

Ondanks de regen en onzekerheid over al

dan niet starten, staat er ’s ochtends toch een

man of150 inMarum.Veenstra is er niet ver-

baasd over. Hij weet dat tractorpulling pu-

bliek trekt. Dat bevestigt Pitta van Dellen uit

Grijpskerk, een van de weinige fanatieke

vrouwen in het wereldje, die jaarlijks de

wedstrijd in Niezijl organiseert. "Bij ons

komt er vaak 600 tot 700man." Als de econo-

mie erwat beter voor stond, zou de sport vol-

gens haar nog groter zijn. "Er gaat natuurlijk

wel geld in om. Ik en mijn man – die ik trou-

wens ontmoet heb bij trekkertrek – doen

mee in de sportklasse. Zo’n trekker heb je al-

leen voor de sport. In het land heb je er hele-

maal niks aan, dus het kost alleenmaar geld."

De wedstrijden worden gefinancierd door

bezoekers die entree betalen. Daarnaast be-

talen deelnemers aan de standaardklasse,

trekkers die nog vrijwel standaard zijn, om te

mogen starten. "Eigenlijk dragen zij de sport,

doordat zij betalen kunnen grote machines

in de sportklasse meedoen", zegt Van Dellen.

De baanmag vandaag dan niet worden ge-

bruikt, de organisatie in Marum krijgt com-

plimenten van andere organisatoren. Die be-

richten zijn een opsteker voor Veenstra. "Er

komt nogal wat bij kijken als je zoiets opzet."

Het scheelt dat organisatoren in de buurt el-

kaar te hulp schieten. Heiny Cazemier uit Se-

baldeburen heeft al wat ervaring: in zijn

woonplaats wordt al 17 jaar trekkertrek ge-

houden. "We geven zo ons draaiboek aan an-

deren." Hij ziet jaarlijks ruim duizend man

naar de wedstrijd komen. "Ik snap het ook

niet. Al regent het: ze blijven gewoon staan."

Veel deelnemers komen uit Friesland. Dat

gaat dus best, Groningers en Friezen samen.

Hoewel de sport groeit, ziet de vrouwelijke

deelneemsterVanDellennoggroeimogelijk-

heden. "Ik rij ook vaak in Brabant. Daar is het

nog groter: 2000 tot 3000 toeschouwers per

wedstrijd. Dat wil ik hier ook wel."

De wedstrijd van Marum is verschoven naar
zondag 22 september.
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