
Wereldkampioenschappen rondgaand en wentelploegen in Kenia 1 en 2 december 2017     een 

onvergetelijke belevenis, een ervaring rijker! 

  Voorbereiding  

Na overleg en nadat de nodige info rond veiligheid groen licht geeft, besluit de Belgische 
delegatie het avontuur tegemoet te reizen!                                                                                                                     
Tor Broeckx  en Gert Tuyteleers zullen hun eigen ploeg meenemen, voorzien van de 
broodnodige kunststof risters. Tor geeft er de voorkeur aan zijn eigen tractor te laten 
overbrengen want dat bezorgt hem meer ploegvertrouwen. Samen met de coach wordt het 
transport geregeld, een niet zo’n eenvoudige klus. Omdat kostendelend met een buurland 
interessant zal zijn, worden de nodige contacten gelegd. Maar sommige landen haken af , ze 
zullen niet deelnemen wegens te hoge kosten.                                                                         
Uiteindelijk blijken de Duitse ploegers bereid om hun ploegen naar België te brengen om ze 
samen in één container te verschepen naar Kenia.                                                                                     
De administratieve mallemolen draait…en vanaf eind september kan Tor via zijn smartphone 
de vaarroute naar Monbasa volgen.                                                                                                                 
Ondertussen worden de internationale paspoorten besteld, de visums aangevraagd maar 
vooral de nodige inentingen geregeld! 

   Op naar het Afrikaanse continent! 

Maandag 20 november vliegen de ploegers, de coach en de boardmember via Dusseldorf en 
Londen naar Nairobi. Bij aankomst is de douane passeren voor hen geen probleem :                   
We come for the worldploughing championschip… en ok, no problem, you are welcome!              
Op het domein van Egerton University, staat tussen de rij containers, ook die van onze Belgen! 
Voor Gert wordt een demo tractor geregeld en nadien maken de ploegers voor ’t eerst kennis 
met de bijzondere Keniaanse bodem!                                                                                                           
De roodbruine vulkanische grond ( 30 – 40% korrelig) gemengd met klei, geeft zijn geheimen 
prijs… Het kleefgehalte blijkt te hoog voor metalen risters en om dat enigszins te vermijden, 
worden kunststof exemplaren vooraf al thuis gemonteerd. 

Vrijdag 24 november komen de vier supporters aan en ’s avonds start het officiële programma 
met 22 deelnemende landen ( van Australië en Nieuw Zeeland tot Noorwegen…)                                
Een tiental, vooral Europese ‘sterke’ deelnemers, geven forfait , maar de afwezigen hebben 
weeral eens ongelijk!                                                                                                                                          
Toch zal het nog een boeiende strijd worden want enkele wereldkampioenen staan in de 
deelnemerslijst!                                                                                                                                                  
Maar onze Belgische ploegers bereiden zich eveneens vol overgave voor, dit onder de 
deskundige leiding van coach Sus, een oud-wereldploeger.                                                                
De boardmember Johan volgt ondertussen de voorbereidende vergaderingen waarin 
organisatorische afspraken rond de wedstrijd worden gemaakt. Ook de ploegtoekomst wordt 
onder de loupe genomen. 

  Op uitstap in Kenia … 

Ondertussen genieten de bezoekers ( +/- 80 pers) van een boeiend programma, maar…al gauw 
worden we met de Afrikaanse mentaliteit geconfronteerd en tevens met de veelzijdig 
gebruikte uitspraken  Hakuna Matata  en No hurry in Africa ! Geen zorgen! Geen haast!                
De geplande bezoeken worden door elkaar gehaald, of gaan gewoon niet door, zonder reden. 
Een Engelse dame die een Art &Craft bedrijf leidt, kijkt heel verbaasd op als op 
maandagmorgen een vijftal busjes aan haar deur halt houden! Toch wordt het bezoek 
professioneel aangepakt en erg gesmaakt. De verkoop van allerlei eigenhandig gemaakte 
houtwerken door getalenteerde Keniaanse mannen en vrouwen, bereikt een hoogtepunt.      
No hurry…want iedereen wil wel iets meenemen naar het thuisland. Hier horen we ook 



hoeveel het maandloon bedraagt ( 150 – 250 euro) maar de werknemers zijn heel gelukkig, ze 
hebben werk! Wat van een groot deel van de arme bevolking niet kan gezegd worden. 

Het leven in Kenia… 

De Keniaanse samenleving bestaat uit een enorme grote armoedige onderklasse die rondkomt 
van zelfverzorgende landbouw, een kleine maar groeiende middenklasse en een heel kleine 
rijke elite die zijn succes vaak te danken heeft aan corruptie.                                                                
Warm en nat zou het zijn van november tot december, maar wij hebben weinig of geen regen 
ervaren, enkel korte buien.                                                            

Als je de stad verlaat, kom je in de wereld zoals de meeste Kenianen die kennen: een bedrijvig 
platteland, hutten met golfplaten daken, winkeltjes en pensions in houten barakken, overvolle 
busjes en straten met geiten, schapen, ezels, rundvee op zoek naar wat groen.                               
Peuters, die steeds lachen en wuiven, spelen met oude banden,met wat stokken en met 
elkaar. Zo brengen ze hun vakantie door.           

Het is sinds augustus vorig jaar verboden plastic tassen mee te nemen, op straf van boete of 
gevangenschap, maar…de bermen liggen bezaaid met plastic en ander afval, geen mens die 
er naar om ziet.                                                                                                                                                  
Vrouwen proberen langs de hoofdweg in wat voor een kraampje moet doorgaan, hun weinige 
opbrengsten te verkopen…aardappelen, tomaten, uien en andere groenten of fruit.                                                                                                                                                    
Tevens passeer je om de haverklap een ‘carwash’ voor auto’s en brommers. Die laatste 
worden hoofdzakelijk gebruikt als taxi of als vervoermiddel voor allerhande ( houtblokken, 
zetel, stoelen, bed, zakken houtskool, landbouwproducten…) Vrij hoge fietsen, voorzien van 
een dubbele buis, sieren eveneens het straatbeeld en dienen meestal ook als transportmiddel.                                                                                                                                                       
Ezels trekken een schamel houten karretje geladen met grote bidons zuiver water.                                                                    
Maïs groeit op onverzorgde velden en dient enkel als voedsel voor de mens. Langs de weg 
worden de maïskolven geroosterd op houtskool en verkocht. Maar wij hebben ze niet 
geproefd! 

De openbare toiletten zijn weerzinwekkend! Een gat in de grond met eromheen een houten 
afscherming. Het flesje ontsmettingsgel komt goed van pas.                                                               
De tropische zon met haar felle UV-straling is een boosdoener voor de lippen en onze 
‘winterhuid’. Beschermen en smeren blijkt noodzakelijk! 

En dan komt het wedstrijddeel… 

Woensdagavond is er een eucharistieviering op zijn Afrikaans, een officieel gebeuren met 
intrede van alle delegaties met vlag, veel gospelzang maar vooral te lange speeches. Die 
avond is het bbqvlees om 22 uur wat ‘droog’ geworden, maar met een koel tuskerbier wordt 
het toch nog lekker…Veel variatie in drank is er niet, zelfs spuitwater ontbreekt, enkel 
mineraal water in ‘verzegelde ‘ flesjes kan onze dorst lessen. Maar we krijgen ze in overvloed!                                                               
Op het wedstrijdterrein worden de’ frisdranken’ aangeboden op een tafeltje in de zon en als ze 
in een oude ijskast staan…zit de stekker niet in! ( Hakuna matata!)                                                     

Donderdag is de laatste oefenkans en ook die wordt optimaal benut om nog één en ander uit te 
proberen, maar vooral om zoveel mogelijk bruikbare gegevens te noteren.                                     
Om 15 uur is het verzamelen want de officiële opening van het WK staat gepland…en ook hier 
weer…no hurry! De vlaggenmasten voor het halfrond bij het herdenkingsmonument moeten 
nog geplaatst worden! Zo zien we dat mannen met een stootijzer de put maken en dat de 
vrouwen met de hand de aarde eruit halen. Om 16.45 uur wapperen alle vlaggen van de landen 
die lid zijn van de WPO( worldploughingorganisation) en geeft de voorzitter zijn 
openingsspeech. Dreigende onweerswolken overschaduwen het gebeuren en net op tijd zijn 
we in de bussen die ons terug over de stoffige wegen naar het hotel brengen. Die avond is er 
lottrekking voor het stoppelploegen. En echt waar…vrijdagmorgen komt de laatste 
wedstrijdploeg aan. De Australische deelnemer wordt door onze coach geholpen bij het 
monteren en zo kan hij op de valreep toch deelnemen aan de wedstrijd. Hoe containervervoer 



over de wereldzeeën zijn tijd vraagt! Maar…de ploeger krijgt die dag wel extra aandacht want 
de nieuwe president van Kenia komt op bezoek en steekt hem een hart onder de riem.                                                                     
Drommen Keniaanse supporters verplaatsen zich in de middengang om toch maar een glimp 
van hun staatshoofd op te vangen! 

 Na de wedstrijd staan 2 tenten klaar voor een officieel deel met alle wereldploegers en heel wat 
prominenten. Voor de buitenlandse bezoekers zijn de stoelen bekleed met rood fluwelen stof. 
Een schril contrast alweer… 

Die avond is er loting voor het graslandploegen en krijgen de ploegers hun uitslag van de eerste 
dag. De vijfde plaats is voor Tor een grote opsteker. Gert wordt elfde. 

Zaterdag genieten we van de lange optocht, via de uitgestrekte velden, van alle tractoren die 
veelal enkele nationale vlagskes dragen…de trots om je land te mogen vertegenwoordigen!  
Tijdens het uitzetten van de 3 richtpalen is een hele delegatie Keniaanse vrouwen nog druk in 
de weer om achtergelaten hooi te verzamelen…Hakuna matata!                                                        
Ook in het graslandploegen is er een groot verschil tussen de betere ervaren wereldploegers  
en zij wiens materiaal niet overzee mee is.                                                                                                                    
’s Avonds zitten we als haringen in een ton in een zaal van een luxueus hotel in Nakuru. 
Typische Keniaanse dans en zang begeleiden ons diner.                                                                            
Nadien komt de podiumceremonie en worden de uitslagen uitgedeeld; de sociale media schiet 
in hoogste modus! Proficiat aan Tor en Gert met de algemene uitslag van beide ploegdagen. 
Zevende plaats voor wentelploeger Tor en Gert wordt twaalfde in het rondgaand ploegen. 

Zondag is alweer een lange werkdag…alle tractoren, ploegen en bijhorigheden schoonmaken en 
de container laden voor transport naar Antwerpen. 

Tijd voor ontspanning…op ontdekking! 

Maandagmorgen vertrekken we naar het Masai Mara reservaat, waar we twee nachten in lodges 
slapen, midden in de immense natuur. Onderweg genieten we van het bijzonder Naivasha 
meer met zijn vele nijlpaarden en watervogels. Twee dagen zijn we verwonderd van de dieren 
die we kennen uit de zoo, maar die nu links en rechts, in de weidse vlakte met 
struikgewas,opduiken. Soms in grote massa’s: zebra’s, gnoes, gazellen, buffels, 
cheeta’s,olifanten, leeuwen, struisvogels, giraffen, hyena’s, apen… net de neushoorn ontbrak 
om de ‘big five’ te zien. Regelmatig spotten we resten van beenderen van een kadaver… stille 
getuigen van de wreedheid in de natuur , maar een must om te overleven!                                              
Een bezoek aan een authentiek Masaidorpje raakt ons erg…niet te geloven hoe mensen 
leven,maar hun energie en vrolijkheid stemt tot nadenken! Een hutje gebouwd met stokken die 
bestreken zijn met modder gemengd met koeienvlaaien; het dak is gevlochten hout eveneens 
met aarde erop. Eén ruimte, geen tv,geen radio, geen computer,geen gsm, geen meubels, 
geen elektriciteit, enkel beperkt zuiver water, melk gemengd met bloed als voeding(maar ze 
vinden het erg lekker!) Kortom leven in en met de natuur… 

Woensdag,reisdag, via de eindeloze hobbelige aarden weg naar die ene hoofdweg die ons naar  
de luchthaven voert. En zoals zo dikwijls, twee stops om de laatste Keniaanse souvenirs te 
kopen ( het is die mensen gegund!)                                                                                                                
Na een nachtvlucht uit Nairobi , landen we veilig en wel ’s morgens vroeg in Londen waar… 
het regent!   

                                                                                           Anne-Marie Claeys, secretaris BPC  

 

 

 

 



 


