Het staat weer zo goed als voor de deur …
het Belgische kampioenschap. Voor elke
sporter, en dus ook voor een touwtrekker is
dit, op nationaal niveau het belangrijkste
toernooi. Ook voor ons als BTB is aan dit
toernooi veel gelegen. Het is ten slotte het
visitekaartje van de sport.
Dit jaar zijn we opnieuw te gast op de
Schotse dagen in Ooidonk. Hier is reeds een
publiek
aanwezig
en
het
is
ook
gemakkelijker
hiervoor
de
pers
te
motiveren. Het showelement mag natuurlijk
nooit het sportieve op enige manier
verdringen, maar we zijn er van overtuigd
dat we op deze locatie zowel sportief als
naar uitstraling een goede keuze hebben
gemaakt.
Nu zal het verder van onze verenigingen
afhangen. Het zijn deze die het belang van
het kampioenschap moeten uitstralen. Het
zijn deze die bepalen of we een kleurrijk
deelnemersveld krijgen. Het zijn deze die
bepalen welke klassen voldoende teams bij
elkaar krijgen om in het programma
opgenomen te worden.
Ook als je denkt dat je maar “voor de
knikkers” meedoet, moet je toch de stap
zetten. Het zijn namelijk niet de winnaars
die een toernooi mooi maken … maar de
tegenstanders van die winnaars. Zonder die
tegenstanders heb je geen toernooi. Dit
jaar gaan we onze leden nog extra belonen
voor hun deelname. Daarover hoor je later
meer … maar nu eerst snel inschrijven op
touwtrekken.be
De redactie
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Competitie West na drie dagen ongemeen spannend
3 Toppers voorop
Terwijl in Antwerpen de
competitie alweer tot het
verleden behoort en de
messen worden geslepen om
andere katjes te geselen (*),
zijn in West nog maar 3 van
de 7 tornooien afgewerkt.
Het belooft zeer spannend te
worden want zowel Spivan,
De Stove EN De Pony's
hebben elks
al 1 eerste
plaats, 1 tweede plaats en 1
derde plaats op zak. Dus zij
delen vooralsnog het hoogste
schavot!
Een
eenzame
uitschuiver
niet
te
na
gesproken, overheersen ze
totnogtoe ook alle tornooien.
Drie honden vechten al voor
het been, wie loopt er nu
mee heen? (*)
3 Achtervolgers
Door de mindere prestatie
van Fredotrans te Wielsbeke
bezet 't Parochiebladje de
vierde plaats. Zij maken
gebruik van de nieuwe regel
in deze competitie dat een
ploeg
(z estallen)
mag
worden opgevuld tot 550 kg,
om een mannetje meer aan
het touw te brengen. (Ook
interessant om weten als er
ploegen
van
buiten
de
competitie
eens
willen
meedoen
aan
een
competitietornooi!!)
Fredotrans dat zich (eind)
vorig jaar al liet opmerken en

KLJ Ruiselede dat al telkens
verraste dit jaar, delen de
vijfde plaats.
3 Groeipotentiëlen
TTV Versieck zakt door een
slechte
prestatie
te
Wielsbeke
vanuit
het
achtervolgend groepje terug
naar
achteren,
zij
zijn
momenteel de geslagen hond
(*), maar de malaise kan
toch niet blijven duren? KPJ
Eede stuurde op dat tornooi
zelfs zijn kat (*) en maakt
aldus eenzelfde terugval, na
een zéér beloftevol tornooi
bij De Pony's (5de). De
Daltons hadden geen trekken
gewonnen in Ruiselede en
amper één "lucky point?" in
Gistel, dus die leken een
vogel voor de kat (*)... Tot
ze ook sportief verrasten op
hun eigen tornooi en voor
Versieck
en
Fredotrans
eindigden. Als zij hun groei
nog even kunnen doorzetten,
is vanalles mogelijk. Elk van
de drie heeft dus het
potentieel om toch bij de
achtervolgers te geraken.
Maar... wie wordt dààr dan
weer het slachtoffer van ???
1kampioenenploeg achter
Fredotrans Dames is de
enige competitieploeg die bij
de recreanten trekt. Hoewel
het geen poesjes zijn om
zonder handschoenen aan te

pakken (*), vechten ze dus
tegen de bierkaai en kunnen
ze niet stijgen. Ze staan er
als het ware op te kijken als
een hond op een zieke koe
(*).
Versieck
Gemengd
schreef
niet
in
voor
competitie, en de anderen
maakten de overstap naar
Getrainden. Dit is jammer
voor het competite-element
bij de Fredo-Dames. Maar de
vele ploegen die al eens een
ijdele poging ondernamen
om met een vrouwenploeg te
starten, en dus weten hoe
moeilijk het is, moeten me
gelijk geven : Chapeau voor
deze Dames dat zij aan
zoveel to rnooien met een
volledige
Damesploeg
kunnen deelnemen. Hopelijk
loont het later?
En zoals onze Koning Albert
vroeger al zei : "Het is leuker
te kijken naar 9 mooie
meiden, dan naar 6 lelijke
venten". Nog steeds horen
we
vele
nieuwe
Recreantenploegen fluisteren
"'t is tegen die meiskes, da
moe gaan" Mooi niet dus,
want ze zijn telkens ergens
bovenaan de rangschikking
te vinden! Frustratie bij de
macho's alom.
De kans dat we dus slechts
eind
oktober
weer
de
waardeverhoudingen en de
eerste plaats in de competitie
zullen kennen is dus nog
groter dan ooit! Pas dan
komt de aap uit de
mouw? (*)
Verslag Geert Versieck
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(*) = Tijdens het schrijven
van dit artikel werden geen
dieren mishandeld, noch enig
nadeel berokkend.
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Meer Antwerpse verenigingen in competitie
Op de laatste dag van de
competitie is het altijd
even terug kijken … hoe
was de competitie … was
het spannend en hoeveel
deelnemers hebben het
week
op
week
volgehouden.
Bij de jeugd kunnen we dit
jaar terugkijken op de,
naar
mijn
gevoel,
interessantste competitie
sinds het ontstaan van de
samenwerking
tussen
Antwerpen en Zuid. In
gemiddelde cijfers mag
2005 er dan nog wat
bovenuit steken … 2007 is
het jaar dat iedereen er
bijna elke keer was maar
liefst 7 ploegen hebben
80% van de wedstrijden
deelgenomen … dat is vooraf
nooit in die maten vertoond.
Verder was 2007 het jaar
van de nieuwe verenigingen.
Waar in de vorige 5 jaren
slecht 1 nieuwe vereniging
was
bijgekomen
in
de
jeugdreeksen, hadden we er
nu op één jaar 2, nl
Powerrangers en Joliekes …
en de nieuwe combiploeg
Vandakker bestaan ook nog
voor de helft uit jeugd. Dat
moet ons vrolijk stemmen
naar
de
toekomst.
Touwtrekken leeft.
Het
namiddagprogramma
was dit jaar een mager jaar
… dat heeft voor stuk te
maken met de terugval die
sommige
van
onze
verenigingen gekend hebben.
Vooral
bij
de
oudste
verenigingen zien we dat
fenomeen. We kunnen, zoals
ik al zag gebeuren, die
verenigingen verwijten gaan
maken, maar wees gerust
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middagprogramma,
word dit de laatste
jaren meer en meer
een uitzondering. Is
het
voormiddag
programma voor hen al
zwaar genoeg? … is het
middagprogramma een
te zwaar vooruitzicht ?
… wil men vroeg terug
bij de mamma zijn (of
in het stamcafé) ?...
vragen waarop we best
een antwoord zoeken
tegen volgend jaar.

dat de verantwoordelijke het
daar zelf al heel moeilijk mee
hebben. Verwijten aan deze
thuisblijvers
worden
dan
dubbel aangevoeld door die
mensen die wel nog graag
met hun ploeg aan het touw
stonden.
Als
organisatie
kunnen we alleen maar
hopen dat de verenigingen
zichzelf herstellen en hen
daar alle sterkte bij wensen.
Een andere reden van de
terugval is ook dat er minder
ploegen van buiten ons
gewest even de overstap
maken. Dat is zonde want
deze wisselwerking maakt
het ook voor ons extra
spannend, maar willen we
hen lokken moeten wij ook
duidelijk maken dat er voor
hen hier iets te beleven valt.
Een
derde
en
grootste
oorzaak is het uitblijven van
het dubbeltrekken. Waar het
in het verleden bijna normaal
was als jeugd opnieuw
aantrad
in
het

Maar ik wil eindigen
met een positieve noot
…
16
verschillende
verenigingen
namen
deel
aan
onze
competitie … dat is een
evenaring van topjaar
2005 … maar van deze 16
verenigingen waren er 11 uit
onze regio (Antwerpen –
Zuid Nederland ) … en dat is
in de voorgaande jaren nooit
gezien. Hiermee leggen we
de kiemen voor een groei in
de breedte. Ik wil eindigen
met ook nog even de
wedstrijdleiding te bedanken.
Ook deze hebben op een
hoger niveau gepresteerd
dan voorgaande jaren. Dit is
niet altijd even dankbaar …
maar als een touwtrekkers
echt eerlijk is voor zichzelf
weet hij dat hij van een
strakke arbitrage op termijn
alleen maar beter word.
‘t Was fijn … bedankt … tot
volgend jaar.
(verslag Jan Lenaerts )
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DA MAG NIE !!!
Deze maand een heel veel voorkomende fout … op drie poten lopen of leunen. (Tekst Jan
Lenaerts, 2 de visie Christel Heylen)
Het TWIF reglement is voor
leunen even duidelijk dan
voor zitten “touching the
ground with any part of
the body other than the
feet”. … het raken van de
grond
met
een
ander
lichaamsdeel dan de voeten.
In de praktijk is dat meestal
de handpalm of de gebalde
vuist, al zal je op recreanten
toernooien ook nog wel eens
een knie op de grond zien.
(maar dan is dat ook al een
fout op touwtrekhouding).

Het
voordeel
dat
een
touwtrekker, en dan vooral
het anker, hieruit haalt is
duidelijk. Hij kan zijn gewicht
verder
achteruit
brengen
waardoor
hij
zijn
hefboompositie beter kan
benutten.

Voor eenmalig corrigerend
steunen
zijn
de
scheidsrechter meestal mild.
Net als bij vallen word daar
nooit echt een waarschuwing
op gegeven. Het is pas
wanneer steunen tactisch of
herhaaldelijk word toegepast
dat hier een waarschuwing
zal volgen.

greep.

Sommige
touwtrekkers
hebben er een techniek van
gemaakt om dit voor de
scheidrechter te verstoppen.
Vooral als de ploeg rechts
van de scheidrechter staat is
dit moeilijk te zien.

In het TWIF staat duidelijk
“With the exception of the
Anchor,
every
pulling
member shall hold the
rope
with
both
bare
hands” en voor het anker
“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.” De touwtrekker
gaat dan misschien een
aanmaning vermijden voor
steunen maar zal er wel een
krijgen voor greep … meestal
gaat de scheidrechter de
overtreding toelichten met
“twee handen aan het touw”

Andere touwtrekkers denken
dat het wel goed is als de
hand maar niet de grond
raakt … ze laten dan hun
hand
zweven
als
de
scheidsrechter
kijkt
en
steunen
als
de
scheidsrechter de andere
kant opkijkt.
Deze 2 touwtrekkers houden
echter geen rekening met

De foto hierbij laat dit niet
echt goed zien … wil je echt
profiteren van de steun moet
je 20 cm verder achteruit
leunen en niet over het touw
hangen. Omdat ook de linker
hak niet in de grond zit
vermoed ik dat het hier
eerder een korte correctie
was bij het instabiel worden.
(al ben ik de eerste om toe
te geven dat ik ook vrij veel
tactisch steunde)
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