
 

 

WK Denemarken 3 en 4 oktober 2015 

Op een wereldkampioenschap ploegen ligt de lat nog hoger en is de strijd nog harder!                         
Maar liefst 30 landen streden om de 2 wereldtitels; elk land vaardigde een rondgaande en een 
wentelploeger af. 

Ons ‘klein Belgenlandje’ scoorde reeds vele keren vrij hoog ( zie www.belgischploegcomite.be). 

Sus Echelpoels, coach van Niels Mariën en Geert Van Goethem, zette ook nu weer zijn beste beentje 
voor!  Hij kroop zowaar zelf achter het stuur om te tonen: zo moet het jongens!  Maar wie de 
rechtste voor trok?  Daar hebben we het raden naar!  In ieder geval, ginds in Thisted,het topje 
van Denemarken, op het 450 ha grote bedrijf van oud-wereldploeger Bjarne Nielsen, konden 
beide ploegers zich optimaal voorbereiden. 

Niels eindigde op stoppelland 5de, vlak na de wereldtoppers!  We droomden stiekem van meer…       
Grasland ploegen lukte die 2de dag minder: als het na herhaaldelijk meten niet meteen snor zit, 
moet je maneuvers doen die moeilijk te verbergen zijn, zeker niet voor een uiterst strenge 
internationale jury.  Daarbij werden de zenuwen die dag langer op de proef gesteld.  Richtpalen 
zetten en starten lukte niet door de hardnekkige mist!  Wachten tot de zon de mistwolken 
verdreef, meer kon men niet doen. 

Geert hoopte op een beter resultaat.  Hij zelf kon zijn werk blijkbaar meer appreciëren dan de jury.  
Niels werd over de 2 dagen 12de en Geert 23ste.Niet enkel onze Belgische ploegers werden 
geconfronteerd met de uitslag, vele anderen hadden ook de ervaring dat de jury soms niet te 
begrijpen valt.  Hier zeker een woord van lof en dank voor Sus die als jury in een groep met 4 
talen zeker onze ploegers met brio verdedigt.  Je moet het maar kunnen uitleggen!  

Johan Merckx, boardmember op het WK, woonde alle vergaderingen bij.  Hij zorgde voor de 
contacten met de toekomstige organisatoren en was verantwoordelijk voor de signalisatie bij de 
start en het einde van de wedstrijden.   

Acht supporters reisden meer dan 1000 km om het Belgische kwartet een hart onder de riem te 
steken en ze met ‘zoethoudertjes’ te trakteren!  Het deed hen zichtbaar deugd ginds niet alleen 
te staan.  En met z’n allen gezellig napraten met een Belgische pint in één van de vele 
vakantiehuisjes waar de ganse groep logeerde, deed de vriendschapsbanden alleen maar hechter 
worden. 

 Dat we onze Belgische producten promoten bleek uit de vraag van de Ierse delegatie of we ‘Belgian 
chocolates’ mee hadden!  Op zo’n wereldkampioenschap wordt de grote wereld soms wel ‘klein’ 
door de vele vriendschappen over de grenzen heen.  

Nee, de goesting om te ploegen is nog lang niet over! We kijken nu al uit naar ploegseizoen 2016!   
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