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‘Saamhorigheid
				 in stand houden’
Tekst: Gert Vreemann
Foto’s: Anjo de Haan, Van Gelder

LOONBEDRIJF GEBR. VAN GELDER IN OEFFELT
VERZORGT DE BAAN VOOR DE METWORSTRENNEN
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Zo’n veertig jaar geleden werd Gebr. Van Gelder gevraagd de baan voor de
historische Boxmeerse Metworstrennen te verzorgen. Deze traditie is voortgezet
door de zonen Jan en Henny plus de derde generatie, Mathijs en Thomas. Het past
in hun levenshouding om de saamhorigheid in de eigen streek in stand te houden.
Daar hoort ook de zakelijke inzet voor het behoud van de agrarische sector bij.
Klokslag half tien. In het startvak draaien de drie
ruiters zenuwachtig rondjes. De renpaarden zitten vol adrenaline en willen los. Op het moment
dat alle neuzen de goede kant op staan, blaast de
starter op de fluit en roept de omroeper “Ze zien
los”. Met een enorm geweld denderen de twee of
drie paarden naast elkaar over de 800 meter lange
baan, langs rijen dik publiek door. De winnaar van
deze race gaat door naar de volgende ronde. Als
het publiek zich opmaakt voor die volgende ronde
trekt de wiellader de baan weer strak voor het
volgende duo of trio. Denk niet dat het zo maar
paarden zijn. Er wordt geracet met goed getrainde
volbloed- en halfbloed-renpaarden. De ruiters zijn
getraind en gaan vol vuur voor de overwinning,
met als beloning opname in de lange lijst met
winnaars en de eretitel ‘Koning van de Metworst’.
Tussendoor is er als afwisseling nog de knollenrace met Nederlandse en Belgische trekpaarden.

dateert uit 1740. Er wordt ook verondersteld dat
deze traditie afstamt van een oude Germaanse
vruchtbaarheidsrite. Het doel van vereniging De
Metworst is het in stand houden van dit aloude
gebruik, dat “ingesteld is door eene liefdadige
dame, deze bestaat in het wedrennen om eene
metworst, de jaarlijkse belooning van een edelmoedige daad, door Boxmeersche jongeren aan
bovenbedoelde dame bewezen”. Boxmeerse jongeren zouden volgens de overlevering deze dame
van stand hebben geholpen toen ze van de weg
raakte door een gebroken as van haar rijtuig. Als
dank heeft zij een jaarlijkse uitkering aan haar
hoeve in het Vortumse Veld verbonden, bestaande uit een worst, een brood, een wegge, een
half vat bier en een halve varkenskop. Er mogen
alleen vrijgezelle jongens woonachtig in Boxmeer
in passende klederdracht meedoen.

‘DE MEDEWERKING
ZET JE LOKAAL
NATUURLIJK WEL
OP DE KAART,
MAAR DAT IS NIET
ONS HOOFDDOEL’

AANPOTEN
LIEFDADIGE DAME
Deze Metworstrennen worden al sinds 1740 gehouden op carnavalsmaandag in de gemeente
Boxmeer. Althans, het oudste bekende reglement

De oude grindweg van weleer in het Vortumse
Veld is inmiddels geasfalteerd tot een strakke
doorgaande weg, dus klopte de organisatie zo’n
veertig jaar geleden bij Jo en Frans van Gelder in

De renners strijden voor
de felbegeerde beloning:
opname in de lange lijst
met winnaars en de eretitel
‘Koning van de Metworst’.
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‘BIJDRAGEN
LEVEREN IN WEL EN
WEE IS BELANGRIJK
OM DE ONDERLINGE
VERBONDENHEID IN
STAND TE HOUDEN’

Tijdens de rennen wordt de
baan tussen de manches
door weer strakgetrokken.
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Oeffelt aan of ze de baan konden voorzien van één
tot twee centimeter zand. Van Gelder had toen
bezandingswagens en dat wilden de Van Gelders
wel doen voor het goede doel. Zo is de traditie
ontstaan. Inmiddels is het speelveld veranderd.
Ter voorkoming van blessures is de laagdikte verhoogd tot tien centimeter stevig vulzand, dat voldoende bestand is tegen het paardengeweld. Jan
en Henny van Gelder, de opvolgers van Jo en
Frans, voeren het werk nu samen uit met collega’s
Teun Nabuurs uit Vortum, D&I Grond en Sloopwerken uit Stevensbeek, loonbedrijf Peters in
Haps, loonbedrijf Kuenen in Overloon, loonbedrijf
Erik Hermans uit Alphen (Gld.) en de firma Van
Elst Containerverhuur uit Haps. Het werk gebeurt
onder leiding van Jan van Gelder volgens een
strak draaiboek. Om kwart voor zes ’s ochtends
rukt de ploeg van tien personen uit. Twee graafmachines laden de vrachtwagen en kippercombinaties vanuit het vaste zanddepot met circa 900
kuub zand. Op de baan wordt het zand met wielladers uitgevlakt tot een circa zes meter brede
renbaan van 800 meter lengte en een uitloop van
400 meter. Aan weerszijden wordt een halve meter asfalt vrijgehouden voor de dranghekken. Als

finishing touch wordt de baan met een kilverbord
strakgetrokken. Tijdens de rennen wordt tijdens
de pauzes de baan met de wiellader opnieuw gevlakt. Als de rennen om half een ‘s middags afgelopen zijn, wordt alles opgeruimd en wordt het
zand weer in depot gezet. Om zes uur moet de
weg schoon opgeleverd zijn. Het is met recht aanpoten dus op de carnavalsmaandag.

LOKALE INZET
De personele invulling levert desondanks geen
enkel probleem. “We hebben elk jaar de vrijwilligers zo weer bij elkaar”, vertelt Jan. Ze zien het als
een grote gezellige happening en als een waardevolle vrijwillige bijdrage om deze mooie traditie in
ere te houden. “Wij komen niet uit Boxmeer, maar
toch vinden we het waardevol hier onze bijdrage
aan te leveren”, zegt Jan. De Metworstrennen
passen ook omdat op de maandag bij de eigen
Oeffeltse carnavalsvereniging niets op het programma staat. Bovendien genieten ze zelf ook van
het evenement. “Het is elk jaar weer prachtig om
te zien en er is altijd van alles te beleven”, zegt hij.
Of het nut heeft voor het bedrijf zelf vinden ze van
ondergeschikt belang. “Natuurlijk ziet iedereen
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GEBR. VAN GELDER
Loonbedrijf Van Gelder in Oeffelt is in 1958 opgericht door Jo en
Frans Van Gelder. In 1978 hebben Henny (links) en Jan (tweede van
links) het bedrijf overgenomen en verder uitgebouwd. Het is al die
tijd een sterk agrarisch georiënteerd loonbedrijf gebleven, waarbij
de laatste jaren meer grondverzetactiviteiten zijn opgepakt. Henny
en Jan werken nu volop aan de overdracht van het bedrijf op de volgende generatie Van Gelders. Als alles volgens plan verloopt, zullen
Mathijs (rechts) en Thomas tweede van rechts het bedrijf in 2023
overnemen. Het bedrijf werkt met enkele vaste krachten en zzp’ers
en werkt veel samen met andere cumelabedrijven.

kunnen opbouwen”, zegt Jan. Hoe belangrijk de
onderlinge gemeenschap daarin is, hebben ze
zelf ondervonden toen Mathijs op jonge leeftijd
door een ongeval op het bedrijf in de rolstoel
belandde. “We hebben toen gemerkt hoe belangrijk het is dat je vanuit de gemeenschap
steun en medeleven krijgt. Deze Oeffeltse waarden in stand houden, zit ons in de genen en is
voor ons een waardevol goed”, aldus Jan. Ongerust hoeven ze daar niet over te zijn, want de
opvolgers hebben blijkbaar dezelfde familiegenen. Mathijs is gekroond tot prins carnaval in
Oeffelt. Vereniging De Metworst kan dus rekenen
op een mooi vervolg.

‘WE WERKEN OP
DEZELFDE BASIS VAN
GOED ONDERLING
VERTROUWEN, GEVEN
EN NEMEN, SAMEN
MET COLLEGA’S’

Advertentie

dat wij daar actief zijn. Er staan toch ruim 10.000
mensen langs de lijn. Het zet je lokaal natuurlijk
wel op de kaart, maar dat is niet ons enige doel.”
Sterker nog, de Van Gelders zijn zelf actief lid van
de Oeffeltse carnavalsvereniging en zetten zich op
meerdere vlakken in voor de Oeffeltse gemeenschap. Jan en zijn vader Frans zijn beiden prins
carnaval geweest en Jan is zelf jarenlang voorzitter/vorst geweest. “Hier in de loods zijn al heel
wat wagens gebouwd”, vertelt Jan. Hij is een echte
lokale bestuurder, die onder andere in de dorpsraad zit om zo de Oeffeltse gemeenschap in stand
te houden. De ondernemers voegen eraan toe dat
ze al vaak betrokken zijn bij diverse activiteiten en
die hebben ondersteund. “Bijdragen leveren in
wel en wee is belangrijk om de onderlinge verbondenheid in stand te houden”, voegen ze eraan toe.
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ZAKELIJKHEID
Saamhorigheid en zakelijkheid gaan bij Van Gelder samen op. “De marges zijn smal, boeren
hebben het moeilijk, we moeten hard werken
voor weinig geld en tegelijk de boeren door deze
moeilijke periode helpen”, zegt Jan. Om machines en mensen zo goed mogelijk te benutten,
werkt Van Gelder met meerdere collega’s uit de
buurt samen. “We werken op dezelfde basis van
goed onderling vertrouwen, samen geven en nemen, zodat alle participanten er gelijkwaardig
beter aan worden”, legt hij uit. Hier zien de Van
Gelders voor de nabije toekomst nog hele uitdagingen in het verschiet. “De agrarische sector
staat ten onrechte onder druk en we zullen samen met de boeren moeten vechten voor hun
voortbestaan. Dat is geven om ze te helpen met
scherpe tarieven, maar wel genoeg nemen om
het eigen cumelabedrijf rendabel te houden.”
De volgende generatie, Mathijs en Thomas, staat
op het punt om het bedrijf voor te zetten. “We
hopen dat ze op dezelfde basis een goed bestaan
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