Touwtrekkers,
We gaan weer starten, vanaf 1 juli gaan we
weer Nationaal trainen. Iedereen is welkom
op de trainingen om nog eens een stevige
delegatie
te
kunnen
afvaardigen
in
Minehead. We gaan aantreden bij de Jeugd,
de Beloften, de Heren en niet te vergeten
de Dames.
Ga je niet zeker naar het EK kom dan toch
maar naar de training, al is het maar om
van elkaar te leren op de training.
Denk ook al eens na over het BK dat in
augustus plaats vindt. De inschrijvingen
zullen één dezer dagen op de site kunnen
geplaatst worden.
Weg gaan een lange zomer te gemoed en
we gaan nog heel veel uren aan het touw
doorbrengen.
Ik zie jullie allen op het BK en de Nationale
trainingen!!!
Groeten,
Patrick,
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TWIF congres 2007.
Eenmaal per jaar worden de afgevaardigde van de TWIF landen bij elkaar geroepen voor het congres.
Dit is steeds een belangrijk moment omdat alle regels en afspraken hierlangs moeten. Dit jaar was
echter een speciaal jaar. Door het ontslag van Co Kooren kwam het mandaat van voorzitter vrij en was
er ook een vrije plaats in het uitvoerend comité van TWIF. Onze BTB Voorzitter Patrick van de Heuvel
werd tot Vice President verkozen en zal het uitvoerend comité aanvullen. De vroegere senior vice
president Cathal McKeever word de nieuwe president. Verder werden volgende besluiten
genomen.(verslag Patrick Van den Heuvel)
9 De
verandering
van
de
gewichtsklasse gaat NIET
door.
De oude gekende
gewichtsklasse
blijven
behouden
9 Men kan 1 jaar langer
meedoen in de Junior-klasse!
Dit betekend dat je in de
junior klasse mag deelnemen
tot het jaar dat je 18 word.
9 Het WK voor de Juniors zal
voortaan elk jaar gehouden
worden. Dus ook de jaren dat
er voor de seniors een EK is.
9 De markeringen voor het
indoor-touwtrekken
is
veranderd wegens te veel
vergissingen in het verleden.
+Vanaf heden zullen er nog
slechts 3 markeringen op het
touw
bevinden
en
3
markeringen op de grond.
+De touwmarkering bestaat
uit één (1) kleur voor de
middenmarkering en één (1)
kleur
voor
de
twee
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zijmarkeringen telkens 2,5
meter
vanuit
de
middenmarkering.
De
zijmarkering duid enkel aan
waar de eerste trekker zal
plaats nemen.
+De
grondmarkering
zal
bestaan
uit
één
(1)
middenmarkering, zoals we
die kennen op een out-door
terrein, en 2 zijmarkeringen
telkens 4 meter vanuit de
middenmarkering.
+De scheidsrechter volgt de
middenmarkering van het
touw tot deze markering de
zijmarkering van 4 meter op
de grond gepasseerd is.
9 Het dagelijks bestuur van
TWIF
kan
individuele
touwtrekkers, clubs of landen
schorsen indien zij dit nodig
achten
nadat
één
van
bovenvermelde de sport in
diskrediet heeft gebracht.
9 Er komt een nieuwe regel in

het organisators handboek
ivm de opwarmingstouwen
op een EK of WK. De juiste
inhoud van deze regel volgt
later.
9 Er zal een test gehouden
worden in Minehead ivm met
het wegen.
Er zal op donderdagavond
reeds
kunnen
gewogen
worden voor de wedstrijden
van zaterdag en zondag.

Op de foto herkenen we vlnr;
Anton Rabe (z-afr)
Treasurer,
Tony Martin(eng)
senior vice president
Cathal McKeever (n-irl)
President
Glen Johnson (usa)
Secretary General
Patrick Van den Heuvel (bel)
vice president.
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Voor u gelezen
een korte tijd kon de geoefende
bemanning
de
zeilen
snel
beheersen. (Zeilen werden toen
met katrollen vanop het dek
bediend.)
Met deze bemanning werd het
schip naast het grootste ook het
snelste uit zijn tijd.
Waarom waren er getrainde
touwtrekkers nodig? Het schip
had drie masten :
Op de voorste 5 zeilen : 19,2m,
15,4m, 13,4m, 10,5m en 8,6m
Op de middenste 5 : 19,8m,
16,9m, 15,4m, 13m en 9,5m.

Wat heeft dit met Touwtrekken
te maken?
De Cutty Sark was het grootste
en zwaarste schip uit haar tijd.
Ze was echter zo log dat ze niet
wendbaar was. De centrale
mast was zo bovenmenselijk
groot dat het zeil bijna niet (op
tijd) kon gehesen of gestreken
(dichtgerold) worden. Net voor
de immense investering uit
vaart zou worden genomen
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wegens te traag, kreeg een
laatste kapitein nog een kans
om het schip rendabel te
maken.
De nieuwe kapitein liet zijn
bemanning volgens de legende
oefenen voor touwtrekken. Na

Achteraan (6) : 15,9m, 13,6m,
12,3m,10,1m,7,5m, en 12,9m
als stuurtje.
Voorwaar een goede training bij
een bolle wind, zo lijkt me.
(Geert versieck)
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DA MAG NIE !!!
Met 19 jaar ankermanervaring denk ik dat ik weet over wat ik spreek als ik zeg dat van alle
touwtrekkers de ankermannen de leepste zijn. Niet alleen staan ze ver van de scheidsrechter en kunnen
ze fouten goed verstoppen, het effect van een klein overtredinkje is ook veel groter. In deze editie gaan
we even in op zo’n kleine efficiënte overtreding. (Tekst Jan Lenaerts, 2de visie door Christel Heylen, foto
Cock van Vuuren.)
Ankergreep
Volgens het TWIF reglement
word de ankerpositie als
volgt omschreven. “The end
puller shall be called the
Anchor. The rope shall pass
alongside
the
body,
diagonally across the back
and
over
the
opposite
shoulder from rear to front.
The remaining rope shall
pass under the armpit in a
backward
and
outward
direction and the slack shall
run free. The Anchor shall
then grip the standing part
of the rope by the ordinary
grip; i.e. the palms of both
hands facing up, with both
arms extended forward. The
Anchor is allowed to keep
the rope below the level of
the protective belt and on
safety grounds this will not
constitute a Lock.”

om
het
touw
onder
het
ankerpak te klemmen en om
extra druk te zetten op het
bovenbeen. Het is alleszins niet
wat men bedoelde met “touw
lager houden dan de hoogte van
de riem.

vernoemd in de regels maar is
het een specificering van de
overtreding greep.
Ankerpak
Over het ankerpak zijn heel wat
misverstanden … nadat
de
clausule “The Anchor is allowed
to keep the rope below the level
of the protective belt.” in het

We gaan hier even niet in op
wat er op de rug gebeurd, maar
hebben
aandacht
aan
de
houding van de handen. Waar
bij de gewone touwtrekker de
“ordinary grip” nog ruimte laat
voor interpretatie, is dat bij het
anker veel minder het geval.
Hier is duidelijk omschreven dat
de beide armen naar voren
gestrekt moeten zijn. In dit
geval zien we dat de rechterarm
duidelijk
niet
gestrekt
voorwaarts
gericht
is.
De
rechterarm wordt hier gebruikt
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De officiële waarschuwing voor
deze
fout
is
“greep”
of
“ankergreep” … de meeste van
onze scheidsrechters gaan dit
echter iets specifieker zeggen
en
roepen
“steunen
op
bovenbeen”.
Net als “twee
handen aan het touw” is deze
aanmaning niet als dusdanig

TWIF
reglement
werd
opgenomen werd in België en
Nederland ten onrechte het
gerucht
verspreid
dat
je
voortaan het touw onder het
pak mag klemmen. Dit is niet
correct. Artikel 8.1.4. zegt over
het ankerpak “it must always be
worn under the sport clothing
and placed between the rope
and the body”. Het pak moet

dus steeds tussen het touw en
het lichaam zitten wat niet is
wanneer het touw onder het
pak geklemd is.
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