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Zes extreem gevaarlijke sporten voor...

Mannetjesputters

Voetballers dragen scheenbeschermers, boksers gezichtsen gebitsbeschermers, wielrenners een valhelm. Zijn er
ook mannensporten waarbij de beoefenaars dat allemaal
onzin vinden? Omdat het échte kerels zijn? Jazeker. Bij de
Tough Guy Competition gaat het er ruig aan toe. Tekst Harry van Veen

Mannetjesputters
Dan wordt de kaas losgelaten en gaat
er een horde dolle mannen achteraan

Kaasrol
Slootsnorkelen gebeurt in een stinkende
geul gevuld met een onbestendige bruinige
substantie, van opborrelende biogassen en
ander rottend materiaal. Aan de deelnemers
de ‘schone’ taak om die sloot zo snel mogelijk van de ene naar de andere kant door te
snorkelen, gehuld in duikbril, snorkel en
flippers. Het Slootsnorkelen wordt in
Nederland ook in marathonvorm beoefend,
het heet dan Drekreesen. De deelnemers
dienen zich, zonder snorkel, door 64 sloten
te ploeteren. De Drekrees wordt in augustus of september gehouden in Schipluiden.
Voor de winnaar zijn er kussen van de Drekqueen.
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Drekduik

Het van oorsprong Engelse spelletje
gaat als volgt: men neme een steile
heuvel en een ronde kaas. Dan wordt de
kaas losgelaten en gaat er een horde
dolle mannen achteraan. Een ronde
kaas heeft weinig moeite met een afdaling, maar mannenbenen, hoe stoer dan
ook, houden zoiets niet bij. En dus rollen al snel zowel kaas als mannen van
de heuvel. Wie als eerste met kaas en
al over de finishlijn rolt, strompelt of
struikelt, is kampioen en mag de kaas
houden.
De volgende wereldkampioenschappen
Cheese Rolling op Cooper’s Hill,
Gloucestershire in Engeland worden
▶
gehouden op 25 mei 2009.
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Bij deze sport troef je je tegenstanders af
door het strijken van je overhemd op onmogelijke en gevaarlijke plaatsen. Wat te denken van de extreemstrijker die aan Bungee
Ironing deed, of de alpinist die een touw
spande tussen twee bergtoppen en bungelend boven de afgrond zijn hemd netjes in de
plooi streek. Er wordt ook aan groepsstrijken
gedaan. Het Guinness Book of Records vermeldt het simultaanrecord dat 72 onderwaterstrijkers vestigden. De sport levert prachtige foto’s op. Gelukkig, want je moet
natuurlijk wel wat kunnen laten zien als je
thuiskomt na zo’n hachelijk strijkavontuur.
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Strijken voor gevorderden

Mannetjesputters

reuters

De winnaar krijgt het gewicht van de
meegetorste vrouw in bier uitgekeerd

Vrouwensjouwen
Wife Carrying, letterlijk ’wijf dragen’, stamt uit Finland, daar heet
het Eukonkanto. De sport ontstond door een oud gebruik waarbij
stoere mannen naar het buurdorp liepen, daar een vrouw gillend
en wel over hun schouder gooiden en weer hard terugrenden. Bij
het hedendaagse Wife Carrying dragen mannen een vrouw als een
soort rugzak op hun schouder. In deze onflatteuze houding wordt
ze zo snel mogelijk meegezeuld over een parcours met hindernissen, inclusief modderbak. Wie slim denkt te zijn en aankomt met
een vederlichte buurvrouw komt bedrogen uit, de winnaar krijgt
namelijk het gewicht van de meegetorste vrouw uitgekeerd in bier.

Oer-rugby
Plaats twee grote stenen op 5 kilometer afstand van elkaar en laat
op het dorpsplein een stevige bal los tussen een in tweeën
verdeelde groep mannen. Dan begint het grote duwen en trekken.
Dorpsstraten, weilanden, bossen, rivieren; álles is speelveld.
Royal Shrovetide Football, zoals deze oervorm van rugby heet,
wordt onder andere gespeeld in het Engelse stadje Ashbourne
waar het al vanaf de 12de eeuw een traditie is.
Shrovetide Foolball wordt gespeeld op de dinsdag voor Aswoensdag en de dag na carnaval. ◾
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Op de Redneck Games worden mannensporten gespeeld als wc-bril gooien, pompoenpit spugen en Mud Pit Belly Flop (buiklandingen in een modderbad). Sommige
deelnemers aan het onderdeel Armpit Serenade, ofwel het maken van scheetgeluiden
met een hand onder je oksel, persen er
complete melodieën uit. Net als bij de Olympische Spelen start dit sportgebeuren met
het ontsteken van een vuur, maar dan in de
barbecue. Kampioenen worden in olympische stijl gehuldigd met trofeeën gemaakt
van lege gebutste bierblikjes; bier is namelijk de sportdrank van het evenement.
De originele Redneck Spelen worden elk
jaar in juli gehouden in Dublin, Georgia
(USA).
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Bier voor de winnaar

