Beste touwtrekker,
Het Minehead is weer achter de rug … nog
enkele toernooien en dan gaat het
wedstrijdgebeuren voor enkele maanden in
winterslaap. In Minehead hebben de
Belgische ploegen opnieuw laten zien dat
we aan een aardig niveau draaien. Met deze
basis moet België ook in staat zijn om op
termijn ook nationaal dichter te geraken in
de officiële kampioenschappen.
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Belgen laten zich niet kennen – OPEN TWIF 2007
Van 20 tot 23 september werden Europa’s beste touwtrekteams bijeengeroepen om zich met
elkaar te meten in het Engelse Minehead. Een gezellig dorpje aan zee en tussen de bergen.
Aan de rand van dat dorpje een geweldig groot complex waar alle touwtrekkers van een
slaapplaats en eten voorzien. Aan de korte brede bedden te zien, kon je al merken dat de
gemiddelde Engelsman/-vrouw niet te groot maar hun gewicht ruim meehadden. Er was eten
naar kunnen maar allemaal aan de vettige kant. Maar al bij al een geslaagde opzet.(Raf
Merterns)

Woensdag 19 september
kwamen de meeste team aan
in het park. Het winderige
weer
met
een
hoog
vochtgehalte
(smosregen)
had niet veel goeds in petto.
But the Games must go on.
Nadat de strijders het terrein
en de omgeving verkend
hadden werd het al snel stil
in het park, het ging er heel
rustig aan toe.

uitgevochten worden. De
meeste
Belgische
teams
stonden aan de magere kant.
Zo had Berketrekkers een
gewichtsnadeel van bijna 80
kg en Mertensmannen 680
deed de wedstrijd met 633
kg. Maar dat wil niet zeggen
dat wij – Belgen- ons zomaar
zouden laten meetrekken.
Maar de kans op een
overwinning wordt ietske

kleiner. Maar toch zijn de
prestatie meer dan behoorlijk
goed. De Boerekes werden
4de in hun klasse en kregen
hun medaille zelfs door
Prinses Anne (zusje van
Charles)
aangegeven.
Fam.Jansens kreeg voor 2
teams hetzelfde stekje te
pakken.
Ook
4de
dus.
Mertensmannen gingen ook
de voorronden door, maar
werden uit de laatste 4
gehouden. 6de. Modesten
gaf
misschien
nog
het
meeste
weerwerk
en
verkochten de punten heel
duur aan de tegenpartijen.
De vederlichte Berketrekkers
(mixteam) kon zelfs nog
enkele punten wegpakken
van hun tegenstanders.
De oudste van de Belgische
delegatie (André Van Der
Perre) kreeg nog een 3de
plek en dus bronze medaille
te
pakken
met
het
Nederlandse Eibergen. Nu
dat we zo een voorbeeld

Tot
6
am.
Donderdagmorg
en was het een
drukte van 100den afgetrainde
lichamen
die
allemaal
hun
gewicht in de
schaal
wilden
gooien. Die dag
zou er Beloften,
560 kg - 680
heren en de 560
kg
dames

2

Trekkersbode – oktober 2007

hebben, zal het tij snel keren
in ons kleine Belgenlandje.
Dat ze maar oppassen
komende jaren.
Vrijdag was het weer van het
zelfde aan de “bascuul”.
Aanschuiven… Vandaag zou
720 kg – 640 kg heren, 520
dames
en
Jeugd
uitgevochten worden. Voor
de 720 kg klassen hadden

Mertensmannen de touwen in
handen. Hier hadden de
Modesten ook weer met een
gewichtsnadeel
te
doen,
maar dat kon je niet zien
zoals zij de tegenstanders
genadeloos uitputte. Punten
hadden zij misschien niet
heel veel, pinten des te
meer. En dat hadden ze
verdient
ook.
Mertensmannen kregen een

we
in
België
kandidaten.
In
de
namen
Modesten,
Janssens
en

wreed zware poule voor de
kiezen. En dat ze daar nijg
op doorbeten mag geweten
zijn. Na een mislukte start
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geen
640
Fam,
de

tegen
aftredend
kampioen Goldscheuer,
werd de agressiviteit,
tempo,
en
de
welgekende
beultactieken
opgedreven. Met als
gevolg : 2de in de poule
en dus door naar de
volgende ronde. Fam.
Janssens
deed
nog
beter. Zij stonden met 3
teams op een gedeelde
eerste plaats. Spijtig
genoeg wordt er dan
geoordeeld
op
waarschuwingen,
waardoor Janssens hun
kansen op de volgende ronde
kwijt waren. Mertensmannen
werden uitgeschakeld door
de 2de in de eindstand
Mosnang.
Na de 640 kwamen de
vrouwenteams weer aan hun
trekken.
De
zware
trainingsarbeid
van
de
laatste weken en maanden
wierp vruchten af. Ook –
naar ik veronderstel – de
gouden
raad
van
de
medaillewinnaar
van
de
vorige
dag
(den
Dré)
zorgden
ervoor
dat
de
Belgische dames de 3de plek
konden
veroveren.
Onze
Nederlandse
concullega’s
Jagersrust eisten de eerste
plaats in de dames 520 kg
op.
Al bij al een geslaagde open
club kampioenschap voor de
Belgen. Zaterdag en zondag
staan de nationale teams op
het programma. Wat zij
gepresteerd hebben lees je
op een nieuw verslag.
RM.
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De roze bril van Geraar deel 2
Vorige maand hebben we jullie beloofd om deze maand de ervaringen van Geraar Kastaar op
het GENSB te publiceren … bij deze het vervolg van “De roze bril van Geraar”
Ook
het
daaropvolgend
weekend geen tijd voor
kwallittie-taaim
met
ons
Germaine
thuis.
Een
Internationale
ontmoeting
voor de jeugd in eigen BTBregie. Zelf ben ik geen jeugd
meer,
wegens
de
18
gepasseerd (al vele jaren,
zelfs). Maar wie wil de kans
missen van een dergelijk
tornooi te gaan bezien in
eigen land ? Er waren liefst
49 deelnemende ploegen. De
520
verblijvende
gasten
konden allemaal den boom
in. Nog net, want De Linde
(hebbu ‘em) zat bomvol. Het
Belgische luik was (oppenief)
het meest succesvolle van de
vijfjarige cyclus. De gasten
kwamen allang niet meer
allemaal
uit
Germannie,
Engeland,
Nedderlands,
Switzerland and Belzjum,
maar ook uit Litouwen (leuke
naam voor touwtrekland,
hé), Letland, Swieden, end
last but not last Aaierland.
Uit Belzjum streden mee :
Mertensmannen
(10de),
Boerekes (13de) die beiden
na de poules nog 1 ronde
doorgingen.
Maar
ook
Berketrekkers (20ste) (die
flink
wat
doorzettingsvermogen
tentoon spreiden “trekken tot
we stuiken”, zeggen we
dan), Fam. Janssens (21ste).
De Powerrangers (32ste),
Galliers (37ste) en Janssens
2 (40ste) kwamen vooral om
te
leren,
evenals
de
westvlaamse
jeugd
van
Versieck (46ste). Vooral de 2
laatstgenoemden hadden een
zeer jonge ploeg.
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Het Goud was voor het
Nederlandse TTV Lagerweij,
beide volgende metalen voor
Zwitsers en een ploeg met
Fritsen en Hanzen viel net
naast het podium. Belgie kon
als natie alleen Ierland en
Engeland achter zich laten,
maar dat zegt meer over de
tegenstanders dan over de
Belgen!
Nog
enkele
opmerkelijke
deelnemers : de Engelsen
waren met een grote groep
van
de
“Army-kadettenschool
afgekomen
(behoorlijke techniek, weinig
kracht).
Kristalas
uit
Litouwen presteerde het om
in
8
matchen
10
waarschuwingen te halen,
een hoog gemiddelde als je
rekent
dat
enkele
wedstrijden in de poules heel
vlot gingen. Maar ze werden
wel
8ste,
dus
clever
genomen die fouten. De
Nederlandse “Koffiejongens”
(31ste) worden eventueel
nog getest op doping. Ik
vermoed
een
te
hoge
caffeinewaarde.
Net als in het voetbal de
laatste twee jaar was er ook
een grappige rol weggelegd
voor de stadion-omroeper :
Nederlands lukte erg
goed, Engels behoorlijk,
maar
de
overgang
tussen de twee… . De
Engelsen
en
Ieren
hadden een excuus voor
de mindere prestatie :
zij moesten zich teveel
concentreren om hem
te begrijpen. De Letten
en Litouwers dachten
waarschijnlijk
“Da,

Kameradski, ’t is er ene van
ons.” Gelukkig hier geen
zakken (doedel) of ze kregen
nog heimwee naar hun kat.”
Na vele zoeken en zoeken
vond ik toch een minpuntje
aan gans het gebeuren : zeer
weinig toeschouwers, niet
vanop
de
omringende
weilanden of parochies, maar
al bijna helemaal niet van
aan de kust. Een gebrek aan
ambitie om bij te leren? Het
was nochtans geen weer om
aan de zee te gaan liggen.
En nog één bedenking :
hoeveel van de Letten en
Litouwers zouden er al zijn
teruggekeerd naar huis ? Of
kennen
ze
de
reclame
ondertussen “Mijn thuis is
waar mijn Stella staat”? Dan
kunnen ze gerust al allemaal
thuis zijn.
Van ganser harte een vette
pol en dikke proficiat aan al
wie hier aan meewerkte! Het
tornooi
was
ronduit
schitterend voorbereid en
georganiseerd.
Geraar Kastaar, levend van
op den hof te Ooidonk en te
Retie.

Trekkersbode – oktober 2007

