Beste touwtrekker,
Voor het eerst een online bode die
afgedrukt aan de leden word bezorgd. Dit is
een proefproject om info sneller bij de leden
te krijgen. Bij de gedrukte bode zit er
tussen het ontwerp en de verspreiding al
snel 6 weken. Als de artikels dan ook al wat
oud zijn zit je met verlopen nieuws. Dit
moet beter kunnen door evenveel info te
verdelen over een maandelijkse actuele
nieuwsbrief.
De redactie
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De Stove zegeviert in westvlaamse competitie 2007
Ook in West werd de competitie afgerond. De Stove mocht de wisselbeker meenemen naar
huis. Samen met Spivan en De Pony’s deelden ze na drie van dfe zeven wedstrijddagen nog
de eerste plaats, met duidelijke afscheiding tegenover de rest van het peleton..(verslag Geert
Versieck, foto’s www.tparochiebladje.be)
Bij
een
competitie gaat
het er echter
niet alleen om
hoe goed je bent
op een goede
dag, maar komt
het er ook op
aan niet al te
slecht te trekken
op een slechtere
dag.
Op de vierde
wedstrijddag te
Izegem
was
Spivan
slechts
vijfde, en dat
kwam hen duur
te staan : Ze
eindigden in de
competitie op de tweede
plaats.
Nochtans
hadden
beide
ploegen
evenveel
dagoverwinningen (elk drie).
De Pony’s (twee maal eerste)
moesten op dag 6 te
Houtave de rol lossen met
een zesde plaats. Ook voor
hen was dit onoverkomelijk,
want De Stove liet geen
steken vallen : ze vielen
nooit buiten de top drie. Ze
hadden ook veruit het minste
“verliespunten”
tegen
ploegen uit het tweede
groepje. Net als in alle
teamsporten is het dus ook
in onze sport een must om
“een sterke bank te hebben”
én om mensen te hebben die
beschikbaar zijn als hen dat
gevraagd wordt (blessures,
niet
vrij,
niet
fit,…).
Uiteindelijk won De Stove
nog afgetekend en verdiend
de competitie voor de eerste
maal. Winnaars van vorig
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jaar, Spivan, werden tweede.
De winnaars van twee jaar
terug werden derde. Na vier
jaar competitie, is er nog
niemand in geslaagd de
competitie twee maal te
winnen.
Wel spannend tot op het

laatst
was
de
strijd
tussen
‘tParochiebladje
en KLJ Ruiselede
voor de vierde
plaats. Net voor
de slotdag had de
ploeg uit Izegem
10
punten
(=1plaats)
voorsprong.
De
mannen
uit
Ruiselede
eindigden
net
voor
hun
medestrijders,
met een gelijke
stand tot gevolg.
Maar dan wordt
gekeken naar het
aantal
eerste
plaatsen,
tweede
plaatsen,
derde
plaatsen,…
Het
Parochiebladje was eenmaal
het oppermachtige leiderstrio
binnengedrongen
(te
Houtave) en nam zo bezit
van de vierde plaats. KLJ
Ruiselede had op de eerste
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wedstrijddag te Ruiselede
slechts
dertig
punten
gescoord en was dus gans de
competitie op achtervolgen
aangewezen. Ze wekten wel
enkele keren de indruk dat
zij als enigen met het
leiderstrio op zijn best,
konden
wedijveren.
Dat
belooft… .
Fredotrans
en
Versieck
deelden de zesde plaats,
maar Fredotrans haalde ook
een betere plaats en eindigt
dus voor de Dammenaars.
Een sterke prestatie, want
Fredotrans moest eenmaal
forfait geven. Zij zijn de
meest wisselvallige ploeg van
het seizoen met plaatsen
varierend van derde tot
achtste... . TTV Versieck
moet zichzelf troosten met
de gedachte dat zijzelf niet
zozeer minder worden, maar
dat de tegenstanders wel
steeds sterker worden, en
dat ze daar in vele gevallen
zelf toe hebben bijgedragen.
Hoedanook kunnen ze zich
steeds minder beroepen op
het imago van “gevaarlijke
ploeg”.
KPJ Eede moest tweemaal
verstek geven, maar eindigt
toch nog 10 punten (1plaats)
voor De Daltons die eenmaal
afwezig waren. Ook Eede
maakte
een
wisselvallige
indruk, maar wel sterker dan
de vorige jaren. De relatief
nieuwe ploeg van De Daltons
haalde dit jaar voor het eerst
punten die ze op papier niet
zouden halen. Voor hen zal
het jammer zijn dat het
seizoen gedaan is, want ze
hadden
een
duidelijk
stijgende groeilijn. Vooral op
hun eigen tornooi toonden ze
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wat ze in hun mars hebben.
En dat zowel op het terrein
als in het organiseren van
het tornooi. Waar ze vorig
jaar nog per definitie laatste
waren bij de Gevorderden,
konden ze dit jaar al wat
oogsten met bvb een zesde
plaats.
Fredotrans Dames aarzelt
nog om de stap te zetten
naar de Gevorderden omdat
er
wel
een
behoorlijk
niveauverschil zou zijn. Als
Damesploeg
hangt
hun
resultaat veelal af van de
tegenstand
bij
de
Recreanten,
maar
meestal zijn ze wel
bovenin
te
vinden.
Doordat ze de enigen
zijn
die
bij
de
Recreanten trekken, is
hun resultaat echter
niet te vergelijken met
dat van de andere
ploegen.
Voor volgend jaar is er
echter
wel
al
een
nieuwe kandidaat om
bij de recreanten in
competitie te treden. Zo
zouden
ook
deze
gemotiveerde
Dames
meer plezier moeten
hebben
van
het
competie-element?

We
kunnen
tevreden
terugkijken op een geslaagde
competitie.
Waarbij
het
opvalt
dat
zowel
het
organiseren op een steeds
hoger niveau gebeurt, als het
trekken.
Onze
formule
bereikt duidelijk haar doel :
een schaalvergroting van het
touwtrekken.
Getuige
daarvan : meer, grotere én
beter
georganiseerde
tornooien én ploegen in en
rond de provincie. Hopelijk
zetten we deze trend volgend
jaar al verder..
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Kort nieuws
Bestuursverkiezing
Het is alweer bijna 4 jaar
geleden dat
het huidige
dagelijks bestuur van BTB
verkozen werd.
Zoals in onze statuten staat
beschreven zal er elke 4 jaar
een
verkiezing
gehouden
worden tijdens de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal
plaats vinden in het Huis van
de
Sport
in
GENT
op 29 Februari 2008
om
20u, er volgt nog een
uitnodiging
voor
de
vergadering begin 2008.
Kandidaten
voor
het
dagelijks bestuur van BTB
kunnen zich schriftelijk,
per mail/per post kenbaar
maken voor 31 december
2007 aan het bondsbureau.

Felicitaties
GENSB
Dear Patrick

organisatie

As I can see on the GENSBWebsite and as I can hear
from
competitors
the
GENSB-Tournament in Retie,
Belgium
was
a
create
success. Congratulations and
thank you very much to you
and all the staff of the
organizing committee. See
you soon in Minehead.
With kind regards
Daniel Brunner (SWI)

Patrick.
Thank you so much for
hosting and organizing a
great Tug of War event. All
of my team said it was the
best event that they had
attended, so a big well done
to you and your outstanding
support team of helpers.
Once again, many thanks.
Alec Maccon (UK)

Dear Patrik,
Thank you very much Patrik
fot
excelent
tournament,
hospitality,
accomodation,
everything!
We had also nice trip home
and yesterday on morning
we were in Latvia.
Sincerely Yours,
Behalf of Latvia delegation,
Lilita
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Hello Dear Patrick and all
organising command,
I sending you the best
regards from Lithuania and
want to thank
you once again for the
fantastically
organized
tournament and great
impressions, which we had in
Belgium.
Also, we are thankfull for
your trust and cheerful
mood, which we brought at
home to Lithuania.
Youth is asking about the
registration for the next
years competition:) They
want to come once again.
THANK YOU VERY MUCH :)
The best regards to Ruben,
Christel, yours mother and
for all Belgish tug of war
federation team.
Respectfully yours,
Giedrius

Absolutly
first
class
competition.
Very
well
organised and run with
superb accommodation at De
Linde. Everyone, the teams,
officials and staff, were very
friendly and helpful, we were
all made to feel very
welcome. We are all hoping
to take part again next year.
Thank you.
Erik Crichton (UK)
Het
GENSB
2007
was
geweldig. Een compliment
aan de organisatie en de
BTB. Jullie hebben bewezen
de organisatie van een groot
toernooi goed aan te kunnen.
Peter Naalden (Ned)

Trekkersbode – november 2007

