Men-trec
Op een dag begin januari zei Carina ineens tegen mij: “Weet je wat mij leuk lijkt? De men-trec!”
Verbaasd reageerde ik: ”de watte??” Ik had geen idee waar ze het over had.
“Dat is een tocht van ongeveer 15 kilometer en dan moet je kaartlezen en als je terug bent is er nog een
parcours met zo’n 16 hindernissen.”
Na samen wat gegoogled te hebben leek het ons wel leuk om daar eens aan mee te doen.
Er was er 27 april één in Eersel, maar ja da’s vanuit Zwolle wel een eind weg.
Een nachtje over nagedacht en ons toch maar opgegeven onder het motto we zien wel of we het leuk
vinden of niet. De 27e zaten we al om 6:30 uur in de auto op weg naar Eersel.
Tot voorbij Eindhoven alleen maar regen, maar daar aangekomen was het droog en deed de zon haar
best om door te komen.
We werden ontvangen met een lekkere kop koffie. Na een korte uitleg en een rondleiding over het
terrein hebben we Luuk (ons paard) in gespannen. Op naar de controle van paard, wagen,
harnachement en verdere benodigdheden.
Na de goedkeuring van de controleur mocht ik naar de “maproom” om de route over te tekenen op een
blanco stafkaart. Het was wel makkelijk dat ik vroeger had leren kaartlezen. Onze telefoon kregen we
mee in een verzegelde envelop zodat we onderweg niet stiekem de GPS konden gebruiken.
Bij het eerste traject was de gemiddelde snelheid 7 km/u. Hoelang dat traject was wist alleen de
organisatie en aangezien we de km-teller niet mochten gebruiken reden we op gevoel. Na ongeveer 4
km kwamen we de 1e controlepost tegen. De tijd werd genoteerd en we konden onze route vervolgen
met een nieuwe snelheid van 9 km/u. Onderweg kwamen we een stempelpost tegen maar kregen we
géén stempel omdat we een puntje hadden afgesneden en dus niet de juiste route volgden.
Na enige tijd kwamen we aan bij de 2e controlepost, hier werd weer de tijd genoteerd voordat we verder
mochten met een nieuwe snelheid van 8 km/u. Na over allerlei, soms erg smalle, bospaadjes geslingerd
te hebben kwam de finish in zicht. Hier werd weer de tijd genoteerd en gecontroleerd of de telefoon nog
in een verzegelde envelop zat.
Op de manege aangekomen stond er een heerlijke kom soep en een lekkere uitsmijter voor ons klaar.
’s-Middags hebben we een parcours van ongeveer 1,5 km gereden met daarin 16
vaardigheidsoefeningen zoals mennen met één hand, door een smalle doorgang, door de waterbak,
slalom, gekleurde kegeltjes op de juiste paaltjes zetten, berg op en berg af etc.
Voor elk onderdeel kon je punten of, als het niet goed ging verliespunten krijgen.
Tot onze grote verbazing bleek dat we het goed gedaan hadden want we werden 2e bij de
enkelspannen.
Om een indruk te krijgen van deze zeer leuke dag, waarin menner en groom goed moeten
samenwerken moet je eigenlijk het door Carina gemaakte filmpje bekijken.
Filmpje gezien en enthousiast geworden?
In oktober wordt er in Rucphen een men-trec georganiseerd.
Carina en ik zijn zeker van plan ons hiervoor op te geven.
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