Beste Lezers,
Ik begin een keer niet met beste
touwtrekkers omdat we nog meer als
vroeger
kandidaat
touwtrekkers
of
geïnteresseerden ook wat info te brengen.
We gaan proberen om alle info rond het
touwtrekken of wat aan de sport gelinked is
sneller tot bij de mensen te krijgen.
Hoe kan dit nog sneller als via een online
trekkersbode welke we dagelijks kunnen
aanpassen en vernieuwen. Dus heb je iets
vb, verslagje, een mooie foto, een
uitnodiging, een affiche,… alles wat met
touwtrekken te maken heeft stuur het
gewoon
door
naar
trekkersbode@touwtrekken.be
Op het sportieve vlak hebben we zopas het
GENSB tornooi, het BK en 4+4 tornooi
gehad. We hebben mooie organisaties en
vooral mooi touwtrekken gezien. Nu nog
hopen dat we op dezelfde manier naar het
seizoenseinde kunnen toewerken.
Patrick
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Belgisch Kampioenschap 2006
Het Belgisch kampioenschap is weer achter de rug. Editie 2006 zal in de analen staan als
kleurrijkste, boeiendste en best omlijste BK van de laatste jaren. De publieke aandacht was
door de koppeling aan de Schotse dagen overweldigend. De kansen voor alle ploegen lagen
zeer open zodat de wedstrijden tot het laatste moment verrassend en spannend waren
(verslag Jan Lenaerts)
Gisteren stond voor België
het belangrijkste touwtrektoernooi op de agenda. Geen
enkele
sporter
laat
het
onberoerd om te kunnen
strijden om de nationale titel
in zijn sportdiscipline. Als
BTB wilde we het Belgische
Kampioenschap terug opwaarderen
naar
een
evenement voor een groot
publiek. Omdat dit, met een
puur
touwtrekprogramma
niet altijd lukt werd er bijna
2
jaar
geleden
contact
gezocht
met
de
organisatoren van “De Schotse
dagen”. De Schotse dagen
worden georganiseerd op het
prachtige domein van het
kasteel
van
Ooidonk.
Jaarlijks trekt dit evenement
meer dan 10.000 bezoekers.
Als een fractie hiervan even
naar ons komt kijken is het
wat ons betreft een succes.
Op 20 augustus was het dan
zo
ver.
Het
ochtend-

programma bestond uit een
samengevoegde groep van
damesploegen
en
jeugdploegen. Ieder trok binnen
deze groep voor het klassement in zijn categorie.
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Bij de jeugd kwamen in
aanmerking
Mertensmannen
uit
Hoogstraten (welke dit
jaar een mooie groeicurve laten zien)
Boerkes uit Pulderbos
(titelverdediger)
Berketrekkers
uit
Merksplas (belust op
revanche
voor
het
verlies van vorig jaar)
De
strijd
verliep
heel
spannend met als start een
gelijkspel tussen Boerekes en
Berketrekkers. In de strijd
tussen Mertensmanen en
Boerekes waren de Boerekes
aan de winnende hand toen
ze te veel fouten begonnen
op te stapelen en werden
afgefloten.
De
2de
trekbeurt zat het in de
kop even niet goed en
verloren
Boerekes
gewoon te snel. De
wedstrijd
tussen
Mertensmannen
en
Berketrekkers werd dus
beslissend.
Tijdens
die wedstrijd zie je
dat
jeugd
van
Berketrekkers iets meer
ervaring heeft en het
hoofd koel kan houden.
1) De Berketrekkers
2) TTV Mertenmannen
3) TTV De Boerkes
Voor de Dames ging de strijd
tussen
TTV
Versieck
uit
Damme
(vooral
volwassen dames die
sterk draaien in de

westvlaamse
competitie)
De
Joliekes
uit
Pulderbos (een nieuwe
ploeg
tienermeisjes
getraind door veteraan
Linda
van
Gorp
(Jagersrust
+
ex
Sleurgrieten))
Ook deze strijd verliep op het
scherp van de snee. Joliekes
deed wat moest gedaan
worden en gooide de rem op
de wedstrijd. Enkel door de
conditie te breken van deze
zwaardere dames maakte ze
een kans. Het was opvallend
hoe deze, nog weinig ervaren
meisjes, de rust konden
bewaren en rustig afwachten

tot de paniek binnen de
ploeg van Versieck het werk
afmaakte.
1)
De
Joliekes
2) TTV Versieck
Op de middag stond de
6tallen klasse op de agenda.
Deze vrije gewichtsklasse is
vooral populair in Oost en
West Vlaanderen en dit in
tegenstelling
met
de
gewichtsklassen die vooral in
de
Antwerpse
kempen
worden getrokken. In deze
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klasse was de filmcamera
nooit ver weg. TTV De Pony’s
uit Gistel werd door de
filmploeg van “1000 zonnen
en garnalen” gevolgd voor
haar rubriek “De aanhouder
wint”. Deze eer was hun te
beurt gevallen omdat ze
reeds 5 jaar na elkaar 2de
werden op het BK. Dit jaar
hadden ze duidelijk beter
papieren, maar het was de
vraag of ze dit af gingen
maken. Na 36 wedstrijden
wisten we dat Pony’s samen
met Spivan naar de finale
zou gaan, maar eerst werd
de strijd om brons gevoerd.
Op papier moest deze wed-

strijd gewonnen worden door
Vandoorne.
Deze
ploeg
draait al een bijna 10 jaar
mee en toont steeds veel
karakter. Toch was het
nieuwkomer Fredotrans die
aan het langste eind trok.
Toen begonnen de bag pipers
te spelen om de finalisten op
het veld te brengen. Aan de
ene kant de Pony’s, de
eeuwige tweede. Aan de
andere kant de 250 kg
zwaardere combiploeg van
Spivan. Op 25 augustus zien
jullie deze strijd tijdens
“duizend
zonnen
en
garnalen”, maar ik kan alvast
vertellen
dat
de
zuiver
techniek het niet gehaald
heeft van de zware massa.
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1) Spivan (Ruiselede)
2) TTV De Pony’s (Gistel)
3) Fredotrans (Oedelem)
4) TTV Vandoorne
(Oostkamp)
5) TTC De Stove
(Houtave)
6) TTV Versieck (Damme)
7) Modesten-Vroeters
(Brecht)
7) Daltons (Wielsbeke)
9) TTV Versieck (Damme)
Een klein uur later dan
gepland
startte
de
koninginneklasse van het
touwtrekken. De 640
wordt algemeen aanzien
als een zeer technische
klasse. De papieren
lagen heel open met
een
lichte
favorietenrol
voor
Galliërs. Daarachter kon
alles
gebeuren.
De
spannendste strijd in de
voorronden was wellicht
die van Berketrekkers
tegen Modesten. Deze
was bepalend voor wie
naar de finale ging. In beide
trekbeurten
werd
rustig
afgewacht wie de eerste
aanval zou inzetten. Telkens
was dit Modesten die hun
aanval zagen stranden in een
flinke
tegenaanval
van
Berketrekkers.
Modesten
diende dus de strijd om
brons op te nemen tegen de
Boerekes.
Na
eerst
de
gruwelijke klappen van deze
jonge ploeg op te vangen
konden zij deze winnen.
Het moet van begin de jaren
90 geleden zijn dat er nog
eens een heren finale op een
groot toernooi beslist werd
tussen TTV De Galliërs en de

Berketrekkers (toen nog KLJ
Merksplas) … enkel de beide
ankermannen waren dezelfde
als 16-17 jaar geleden. De
wedstrijd verliep heel gecontroleerd.
Berketrekkers
wist, als jongere ploeg, dat
ze dit enkel op conditie
zouden kunnen halen, maar
ook Galliërs wilde met een
vroegtijdige aanval hun kruid
niet
verschieten.
Beide
ploegen geraakte door hun

reserve en Galliërs startte de
aanval en na enig verweerwerk diende de Berkes zich
gewonnen te geven.
1) TTV De Galliërs
(Ravels)
2) TTV De Berketrekkers
(Merksplas)
3) Modesten- Vroeters
(Brecht)
4) Boerekes (Pulderbos)
5) Mertensmannen
(Hoogstraten)
Het was nog eens een mooi
Belgisch Kampioenschap. De
omlijsting was stijlvol en
voor het publiek boeiend.
Zeer veel mensen die nooit
touwtrekken op dit niveau
hadden gezien, zijn komen
kijken en ook ook langere
periode blijven staan. We
hebben hen een uithangbord
van het Belgisch touwtrekken
gepresenteerd. Dit is de weg
naar de populariteit van de
touwtreksport in de breedte.
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International Open 4+4 Championships
Nadat vorig jaar de Berketrekkers het tweede “International Open 4+4 Championships”
organiseerde was het nu de beurt het Nederlandse TVV Schutshof om dit officieuze
wereldkampioenschap voor gemengde teams te organiseren. Voor Berketrekkers was het een
erezaak hier aan deel te nemen … één probleem … buiten Katrien, die een vaste waarde is in
de combi van Fam Janssens, heeft Berketrekkers geen actieve dames meer op de ledenlijst.
(Jan Lenaerts)
Stress, stress, stress, … het
kon toch niet waar zijn dat
wij een jaar nadat we zelf
het 4+4 met succes hadden
georganiseerd geen ploeg
zouden afvaardigen. Naast
het feit dat dit gewoon een
verschrikkelijk leuk toernooi
is, konden we het ook
gewoon niet maken om onze
kat te sturen. Toch zag het
er slecht uit. Van de 4 dames
die half hadden beloofd,
hadden we er dinsdag voor
de wedstrijd nog één over.

ik per pakketjes uit kon
kiezen. Na even te rekenen
was het antwoord “kom alle
8”. Toen ik 5 minuten later
ook nog de toezegging kreeg
van
Kim
Bogerd
(Monnikendam
en
NTB
dames) begon het er toch
een beetje rooskleuriger uit
te zien. Zo was het dat naast
Fam Janssens nog 3 andere
Belgische ploegen aan het
touw kwamen. Deze waren
tekens
samengesteld
uit
minstens 2 verenigingen.

ploeg, maar de wedstrijd gaf
wel een heel lekker gevoel.
Tegen de 660 kwam de ploeg
van Versieck aan. Om met
eigen ploeg te trekken was
deze ploeg te zwaar, maar
door
samen
te
werken
kwamen we aan 2 ploegen
mooi op gewicht. De ene
ploeg bestond uit de 4 dames
van Versieck en de 4
Berketrekkers.
Na
wat
aftasten draaide ook deze
ploeg zeer aardig en pakte ze
ook punten.
De andere ploeg bestond uit
de mannen van Versieck
aangevuld met Angela en de
Joliekes. Deze ploeg had het
moeilijker. De stijlen botsten
soms een beetje en de ploeg
miste stabiliteit. Misschien
was het contrast hier iets te
groot om het gebrek aan
“samen
trainen”
op
te
vangen.

Dinsdag werd er in allerijl
naar Versieck en Jolliekes
gebeld. Van Joliekes hadden
we direct 3 meisjes. Versieck
had al afgesproken niet te
gaan, maar Geert ging het
nog eens ter tafel gooien. De
dag nadien kreeg ik van
Geert
een
mailtje
met
pakketjes van mensen waar
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In de 600 traden we aan met
een mix van 4 Berketrekkers,
3 Joliekes aangevuld met
Kim en Angela. De ploeg
draaide onverwacht goed. En
we konden zelfs punten
pakken. Meestrijden met de
top konden we natuurlijk niet
met
deze
samengestelde

Deze ervaring leert dat
samenwerken loont en dat
ploegen daartoe best bereid
zijn als ze op basis van
gelijkwaardigheid
worden
behandeld. Ik denk dat
iedereen van deze ervaring
weer wat geleerd heeft en
dat ze een dag plezier in hun
sport beleeft hebben. Ik wil
langs deze weg iedereen nog
eens bedanken die dat mee
heeft mogelijk gemaakt.
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