Persbericht, 8 december 2002

Zeldzaam ‘onthaastingsritueel’ in Drenthe: de Open Nederlandse en
Drentse Kampioenschappen Pijproken ‘Stenen Pijp’
Op zaterdag 14 december 2002 vindt te Assen in café-restaurant ‘De Tijd’ (aan de
Beilerstraat) een bijzondere ontspannen wedstrijd plaats: het Open Nederlands
Kampioenschap Pijproken ‘Stenen Pijp’, tevens het Open Drents Kampioenschap. De
laatste wordt voor de 19e keer gehouden. De organisatie is in handen van het Asser
Pijprokers Gilde ‘Hoe langer hoe liever’. Deelname staat open voor iedere pijproker,
maar de meeste deelnemers zullen zoals gebruikelijk leden van pijprookclubs en
pijprokersgilden uit Nederland en Vlaanderen zijn.
De inschrijfkosten zijn 15 Euro, waarbij de wedstrijdattributen zijn inbegrepen. De
wedstrijd begint om 14.00 uur; de zaal is open vanaf 12.00 uur.
De pijprookwedstrijd ‘stenen pijp’ gebeurt met klassieke Gouwenaars, de lange stenen
pijp ‘met lakpunt’, plus 3 gram pijptabak en maximaal 2 lucifers. De benodigde attributen
worden door de organisatie verzorgd. De bedoeling is om zo ontspannen en zo lang
mogelijk die 3 gram tabak in de pijp brandend te houden. Dat kan lang duren. De winnaar
vorig jaar in Drenthe deed er 1 uur, 45 minuten en 55 seconden over. Het Nederlands
record pijproken ‘stenen pijp’ is in 1995 gevestigd bij een wedstrijd in Westerbork.
Rients de Jong uit Sneek hield zijn pijptabak 2 uur, 30 minuten en 58 seconden brandend.
Het wedstrijdreglement volgt de internationale voorschriften. De gouwenaars, de
verzegelde zakjes baaitabak, de houten stopper en 2 lucifers in een doosje worden door
de organisatie uitgedeeld. Daarna gelden er diverse tijden (in minuten) voor de
onderdelen tabak losmaken, pijp stoppen en tabak aansteken. De eerste tien minuten
mogen de wedstrijdrokers ook niets drinken. Daarna volop. Bij de tijden die ervaren
pijprokers met de lange Gouwenaar maken, mag dat ook wel.
Pijprookwedstrijden zijn een soort Nederlands cultureel erfgoed. De genootschappen van
pijprokers, die in de 18de eeuw al bestonden, organiseerden later ook pijprookwedstrijden.
Begin 20ste eeuw waren het de tabaksfabrikanten, die op aanvraag voor verenigingen en
in kazernes, mobilisatiecentra en bij de patronaatsverenigingen feestelijke
pijprookwedstrijden op touw zetten. De laatste halve eeuw organiseren de pijprokersclubs
de wedstrijden zelf, onder auspiciën van de Federatie van Pijprokersclubs, v/h Stichting
Pijp, die ook de recordregistratie heeft en de internationale contacten warmhoudt.
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