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Grondboorkampioenschap
moet verder groeien
Studievereniging Pyrus wil de jaarlijkse grondboorkampioenschappen groter maken. Het modderige evenement
moet meer studenten en docenten gaan trekken.
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O

p 8 oktober vinden weer de
grondboorkampioenschappen
plaats, georganiseerd door de
studievereniging van Bodem,
water en atmosfeer. Op een veld
achter de Haarweg zullen honderden studenten en een handjevol docenten hun
grondboor in de grond zetten om zo snel mogelijk tot 1,20 meter diepte te komen. Meedoen
aan de grondboorkampioenschappen vergeet je
je hele leven niet meer, zeggen organisatoren
Marianne Bosman en Michael Methorst van
studievereniging Pyrus. Michael: ‘Driehonderd
studenten die door de modder rollen, dát is de
charme van de grondboorkampioenschappen.’
Marianne vult hem aan: ‘Het aantal deelnemers
groeide elk jaar, maar het concept is stabiel
gebleven. Wij denken dat er meer in zit.’
Er wordt dit jaar ﬂink ingezet op promotie bij
docenten voor een volwaardige docentenpoule
en bij studenten van andere studierichtingen.
Marianne: ‘Ten onrechte bestaat het beeld dat
de grondboorkampioenschappen alleen voor
studenten Bodem, water en atmosfeer zijn,
maar het evenement is open voor iedereen.’ Vol-
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gens Michael hoef je ook helemaal geen grondboorervaring te hebben. ‘Vorig jaar was er een
team met internationale studenten die nog
nooit een grondboor hadden gezien.’
De eerste grondboorkampioenschappen
werden zeventien jaar geleden voor het eerst
georganiseerd, door docent Bodemkunde Gert
Peek. Vorig jaar deden er zestig teams mee.
‘Daar willen we dit jaar overheen.’ De eerste
reacties die de studenten kregen tijdens hun
tour langs mogelijke deelnemers, waren in elk
geval al positief. ‘Nu was dit wel tijdens borrels,
dus je weet nooit of mensen het de volgende dag
weer vergeten zijn, maar er werden al direct
teams gevormd.’

OOK MEEDOEN?

Inschrijven kan tot 4 oktober op
www.pyrusbwa.nl/grondboren

Video met tips van
grondboorkampioenen?
Kijk op resource-online.nl
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