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Beste touwtrekkers,
We zitten weeral volop in de winter en het
eelt is bij de meesten al van de handen.
De voorlopige data voor de competitie ligt
al vast en de internationale wedstrijden
staan al met stip aangeduid.
Graag had ik tijdens deze rustige periode
even de aandacht gevestigd op enkele
puntjes waar we in 2008 rekening met
moeten houden.
ü Zo is het WK op dit jaar in de eerste
week van september (3 tot en met 7)
ü Het Gensb toernooi is hierdoor
een week vervroegd.
ü De kostprijs van het WK in
Zweden is nogal hoog. Meer
gegevens
op
www.tow2008.com
ü Er een heel groot toernooi
plaats heeft in mei bij Fam
Janssens.
Vergeet uw ledenlijsten niet
binnen te sturen voor 15
december anders krijgen we
verzekeringsproblemen.
Prettige feestdagen!!!
Patrick
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Het Imago vd TouwtrekSport
I.v.m. het eerder vermeldde eindwerk over Touwtrekken werd me de vraag gesteld “Als het
dan toch zo een leuke en goede sport is, waarom is het dan niet “groter”.” Hierna volgt een
reconstructie van mijn antwoord. Uiteraard is een dergelijk antwoord nooit volledig, en kan
over de meeste punten gediscussieerd worden. Het leek me toch waardevol een paar zaken op
een rijtje te zetten en hopelijk iemand aan het denken te zetten.
Reacties welkom via het redactie-adres. Misschien wordt het wel een vertrekpunt op een
forum op één of andere site?(Geert Versieck)
Imagoprobleem : de eerste
kennismaking is bijna altijd
via
kermis-trekken
of
aanverwanten (behalve in de
2 Belgische brandhaarden,
natuurlijk). Deze prettige
activiteit
is
een
leuke
kennismaking, maar zorgt
dat het Touwtrekken niet
geassocieerd wordt met een
serieuze sport. “We vinden

het leuk, voor één keer per
jaar, op de kermis, tussen
pot en pint.
Het bewijs : als we al eens in
de krant komen is het bij
“sociaal” of dergelijke, bijna
nooit in de sportkatern.
Sponsorprobleem
:
We
gebruiken
bijna
geen
materiaal
of
specifieke
uitrusting.
Dat
materiaal
wordt
nochtans
soms
gesponsord
door
de
marktleider.
Zo
werd
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wakeboarden
en
snowboarden populair door
producent O’Neill die zendtijd
kocht en sportreportages zelf
maakte om dat aan te bieden
aan de zenders… RedBull
doet hetzelfde met extreme
sporten (en heeft nu zelfs
een permanent kanaal bij
een of andere internet-TVaanbieder).
Ook
tennisrack
etfabrikanten
of
voetbalsch
oenproduc
enten
deden op
dezelfde
manier aan
productplacement.
En waarom
denk je dat
er
zoveel
klassen
zijn
de
autosport?
Jawel : de
klasse wordt
met
veel
poeha
gecrëeerd
naar
de
specificaties
van
een
(bestaande
nieuwe)
auto
van
merk X en de concurrerende
merken moeten dan een

antwoord
verzinnen.
Wie
denk je trouwens dat die
mooie
foto’s
van
een
springende auto naar de
kranten stuurt na een klein
evenement waar zelfs geen
persfotograaf
was?
Over
enkele weken is er een
(Strand-)Polo-tornooi
te
Knokke… volledig ingericht
door SCAPA, enkel en alleen
ter omkadering van hun
nieuwe
kledings-lijn…
Duizenden affiches in WestVlaanderen
voor
polo
(godbetert). (nvdr … artikel
werd
deze
zomer
geschreven)
Wat jammer dat een touw zo
smal is, en dat nog geen
groot merk onze schoenen
kant-en-klaar produceert.
Teamsport : Touwtrekken is
dé teamsport bij uitstek (net
als roeien) : geen dribbels,
mooie
doelpunten,

individuele acties… maar dus
ook geen helden of vedetten.
Geen personen om naar op
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te kijken, geen Beckhams of
Michael Jordans. In deze
snelle tijden een must bij
jongeren.
All-round-sport : In deze
tijden
wil
iedereen
“specialist”
zijn,
zich
specialiseren in een sport.
Om de top te bereiken wil
men
desnoods
urenlang
oefenen : kinderen kunnen
u-r-e-n penalty’s trappen,
vrijworpen gooien of oefenen
op die 100 meter sprint
hetzij die 10km die ze willen
doen. Iedereen weet perfect

welke spieren men moet
trainen (en alleen die!) om
het beste
rendement te
halen.
Een
lange
afstandsloper
moet
niet
explosief
worden,
een
sprinter
moet
geen
uithouding aankweken. Een
roeier weet hoever hij moet
roeien. In iedere sport is het
lichaam “zo sterk als de
zwakste schakel”, maar in
Touwtrekken zijn er wel heel
veel essentiele schakels die
meegetraind moeten worden.
En je weet nooit hoeveel
uithouding je nodig hebt,
want je tegenstander die
trekt ook altijd zo hard… dus
je weet nooit hoe “veraf” die
vier meter liggen. Het zou
zijn
als
“de
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achtervolgingskoers”
in
baanwielrennen
dat
men
moet blijven rijden tot men
een
halve
ronde
heeft
ingehaald. Dat doet men niet
(meer) wegens niet specifiek
genoeg.
Geen doorstroom uit het
onderwijs : Krachtsporten
worden al sinds de invoering
van de eindtermen (en
leerplannen) stiefmoederlijk
behandeld. Er is dan ook nog
eens geen objectieve meting
mogelijk van een “goede
touwtrekker”.
Ten
eerste
omdat
het een
complete
ploegspor
t is en
ook voor
bvb
de
individuel
e kracht
heeft
men
al
een
toestel
(takel) of een
“dure”
krachtmeter
nodig.
Er
kunnen dan
ook
geen
objectieve
punten
gegeven
worden
op
het
rapport.
Verder
:
Rubbermatten heeft men niet
en strepen op de vloer
mogen ook niet. Outdoor
schoenen zijn ook al niet
mogelijk… .
Nochtans was touwtrekken
een 40-tal jaar geleden de
favoriete sport van menig
onderwijzer
:
discipline
(“tucht”) was toen hetgeen

waarmee men kon uitpakken
om te tonen dat men de
ordelijkste (en sportief meest
polyvalente) klas was, en dat
was precies wat men op dat
niveau met Touwtrekken kon
bewijzen.
Momenteel kunnen we er in
het beste geval op hopen dat
het Touwtrekken eens op een
sportdag
of
in
een
vervangingsuurtje
zou
worden gedaan… maar dan
wel met kennis (uitleg)
gegeven
en
niet
als
“kermisactiviteit” een wild
tornooitje.
Want dan komen we weer bij
puntje 1.
Reageren kan via redactieadres
P.S. : Voor wie de Scapaaffiches in west nog niet
opmerkte : het is een nogal
exclusieve
voorstelling,
waarschijnlijk val je niet in
hun doelpubliek. Voor u was

er in oktober een (toevallige)
affiche
van
de
PromoFashion, met kinderen aan
een touw.
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Kort nieuws
Wedstrijdleiding
Denk eraan om tijdig jullie
wedstrijden aan te vragen.
Zo komen jullie op de
kalender van BTB en zijn
jullie verzekerd van ervaren
scheidrechters.
Aanvragen
kan
via
onze
website
www.touwtrekken.be
Bestuursverkiezing
Vorig maand hebben we er
reeds aandacht aan besteed.
In 2008 is het opnieuw
bestuursverkiezing.
Alle
negen
bestuursplaatsen
worden (her)verkozen. Het
is het dan gekozen bestuur
dat de taken zoals Voorzitter,
secretaris, penningmeester,
nationaal trainer,… toewijst.
Kandidaturen moeten binnen
zijn in de loop van de maand
december.
Belgisch Kampioenschap
Op de algemene vergadering
2008 word ook beslist over
de locatie van het BK. Off the
record zijn er al een paar
kandidaten bekend. Deze en
andere kandidaten dienen
ten laatste half februari een
gemotiveerde kandidatuur in
te
dienen
bij
het
bondbureau.
Competitidagen Antw.
17/2 Kalmthout
2/3 Kalmthout
16/3 Wouw
30/3 Noormannen
13/4 Vandakker
27/4 Berketrekkers
18/5 Boerekes (voorlopig)
25/5 Modesten
1/6 Jagersrust
10/8 Galliërs
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Londens eerste Spelen
getouwtrek om niks
In 1908 was touwtrekken
nog een olympische sport.
Net als bij de opening, de
400 meter en de marathon
was er weer heibel tussen de
Amerikanen en het gastland
Groot-Brittannië. Onderwerp
van discussie was ditmaal
het schoeisel van de Britse
touwtrekkers.

De Amerikanen hadden zich
ingeschreven
voor
het
touwtrekken met een ploeg
van
atleten,
waaronder
bijvoorbeeld kogelstoter (en
vlaggedrager) Ralph Rose. In
de eerste ronde stonden ze
tegenover een team van de
politie van Liverpool, in
tegenstelling
tot
de
Amerikanen gespecialiseerd
in het touwtrekken. Zogauw
als het startsignaal voor de
wedstrijd
was
gegeven
trokken de Engelsen hun
tegenstanders over de lijn.
De wedstrijd was een bestof-three,
maar
de
Amerikanen
gaven
het
meteen op. Al snel kwam er
een protest van de VS: de
Britten
zouden
illegaal
schoeisel hebben gedragen.
Volgens de regels waren
schoenen met uitsteeksels,
zoals spikes, riemen, etc.
verboden.
De
"normale
politieschoenen"
die
de

Britten droegen voldeden
volgens de officials aan deze
eisen.
Waarover
de
Amerikanen
precies
protesteerden is onduidelijk,
wel is bekend dat de atleten
zelf het niet met het protest
eens
waren.
Later
verschenen in Amerikaanse
kranten verhalen over Britten
die met centimeters lange
spikes
zouden
hebben
getrokken, maar dit lijkt
uitgesloten.
De
Liverpudlians
waren
echter de beroerdsten niet,
en boden gelijk aan om
nogmaals te trekken, maar
dan op blote voeten. Op dit
aanbod werd niet ingegaan.
Het team van Liverpool
bereikte vervolgens de finale
van het touwtrekken door
Zweden te verslaan, en
kwam daarin uit tegen de
ploeg van de Londense
politie. In een korte maar
hevige strijd bleken de
Londenaren
na
twee
pogingen de sterkste ploeg.
Daags daarna daagde de
captain van de Londense
politie de Amerikanen uit tot
een herkansing op sokken.
Een van de Amerikaanse
sporters
antwoordde
anoniem - dat ze eerlijk
waren geklopt in een sport
waar ze geen ervaring mee
hadden
en
dus
geen
behoefte
hadden
aan
revanche.
Diverse
Amerikaanse journalisten en
sport-officials dachten daar
anders
over
en
het
touwtrekken was een van de
onderwerpen waarover nog
lang werd "nageschreven".
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