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Beste touwtrekker,
2008 belooft weer een spetterend en vooral
gevuld touwtrek jaar te worden.
Met onder (vele) andere het WK in Zweden,
het GENSB in Duitsland, internationale
toernooien in Letland, Zwitserland en niet
te vergeten : in België bij de familie
Janssens in Retie! 15 jaar bestaat deze
ploeg al. Zij groeiden uit een familie op tot
de grootste club van België.
Ook voor BTB wordt 2008 een speciaal jaar.
Het bestuur zit nu 4 jaar op hun stoel, dus
nieuwe verkiezingen komen er aan op de
Algemene Vergadering van vrijdag 29
februari.
In september hebben we het WK in Zweden
waar ook de kwalificaties aan vast hangen
voor de World Games 2009 in Kaohsiung.
Kan ook België ditmaal geselecteerd
worden?
Wat zal het weer snel 2009 zijn.
Maar ondertussen :
De Beste Wensen!!!!
En veel touwtrekplezier!!!!
Patrick
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Verkiezingen
We kennen het ondertussen allemaal verkiezingen. In België creëert men daarmee schijnbaar
vooral een hoop problemen, maar binnen BTB zorgt dit enkel voor bevestiging en vernieuwing
van de goede ideeën.?(Patrick Van den Heuvel)
Vier jaar geleden namen we
de fakkel over van Dirk
Dieleman die in 1991 BTB
heeft opgericht met enkele
clubs uit de kempen en uit
Oost en West Vlaanderen.
Door de jaren kwamen er
enkele bekende namen bij
het
bestuur,
oa:
Hugo
Tuytelaers en Johan Van der
Veken zetelde in het oude
bestuur. Toen we de fakkel
overnamen kwamen we er
achter hoeveel werk er
inkruipt. 4 jaar hebben we
gewerkt met 9 mensen in het
bestuur, een bestuur dat
bestond uit jong en oud(er),
mannen en een vrouw.
Soms hevige discussies maar
vooral open dialoog tussen
ons allen, waren de vrucht.
Door de jaren hebben we
nogal wat werk geleverd, zo
hebben we de:
ü vereenvoudiging van de
administratie (ledenlijsten,
lidgelden)
ü de verbeteringen aan de
trekkersbode (blijft een
actiepunt)
ü een meer gestructureerd
Belgisch Kampioenschap
ü een positieve en duidelijke
boekhouding
ü verbeterde communicatie
naar de leden en de
buitenwereld
door
een
duidelijke website
ü nauwe
contacten
met
VLAS en TWIF
ü een eigen initiator cursus
erkend door BLOSO
ü een
prachtig
GENSB
toernooi
ü …
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Het zijn natuurlijk niet enkel
de bestuursleden die dit voor
elkaar brachten, we deden
dit allemaal samen.
Alle
input van elke lid kon zijn
weg
vinden
door
de
bestuursleden
die
als
spreekbuis konden fungeren.
Zo kan je ook zien dat we
met 9 mensen debatteerden
en dat enkelen meer functies
achter hun naam hadden dan
anderen.
Dit wil niet
noodzakelijk zeggen dat zij
het meeste werk verzetten,
iedereen was nodig op de
vergaderingen
en
ieders
mening telde.
Nog even een lijstje:
Patrick Van den Heuvel:
Voorzitter,
Twif
afgevaardigde tot mei 2007,
Vlas afgevaardigde, GENSB
afgevaardigde
Andre Van de Perre:
Ondervoorzitter,
Trainer/coach
Nationale
ploegen,
logistiek
Trekkersbode
Joeri Janssens:
Ondervoorzitter,
media
contactpersoon

Els Henneco:
Secretariaat,
leden
administratie
Guy Peeters:
Penning meester
Jan Lenaerts:
Webmaster, IT specialist,
eindredactie
trekkersbode,
Vlas afgevaardigde
Nick Thijs:
GENSB
afgevaardigde,
internationale accommodatie
voor nationale ploegen
Hugo Tuytelaers:
leden-administratie
Johan Van der Veken:
jeugd-promotor
Joeri heeft beslist om zich
niet meer kandidaat te
stellen voor een volgende 4
jaar.
Nieuwe kandidaten:
Geert Versieck:
harde werker binnen TTV
Versieck,
initiatiefnemer
Competitie West.
Christel Heylen:
Twif afgevaardigde sinds juli
2007, Twif scheidsrechter,
ledenadministratie
overgenomen van Els sinds
ouderschapsrust.
Patrick,
Voorzitter
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Nabeschouwing 2007
Bij het einde van een jaar hebben velen de gewoonte om eens achterom te kijken naar wat
voorbij is (de redactie).
Als we naar het voorbije
Touwtrekseizoen
kijken,
kunnen we dit jaar wel érg
optimistisch
zijn.
Enkele
belgische
teams
haalden
opnieuw
heel
behoorlijke
plaatsen op de Internationale
ontmoetingen. Er waren het
voorbije jaar ook meer leden
en teams dan vorig jaar. De
officials mochten ook veel
meer uitrukken dan vorige
jaren. Zowel kwalitatief als
kwantitatief een groei-jaar
dus.
recordaantal belgische
ploegen op het veld
(toch in de recente
geschiedenis) ;
- "Last but not least"
de organisatie en het
verloop
van
het
GENSB-tornooi
was er eentje om
duimen
en
vingers bij af te
likken.

Maar ook op organisatorisch
vlak mogen we best tevreden
zijn :
-Het
BK
haalde
vele
deelnemers (zelfs nog eens
een aparte damesklasse) én
veel toeschouwers;
-De
seizoensafsluiter
te
Damme
bracht
een
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Op het laatste tornooi rondde
de
gastheer
het
welkomstwoord af met de
terechte woorden : FIER OM
TOUWTREKKER TE ZIJN !

We merken ook
op dat meer en
meer
organisatoren
het Touwtrekken
een
steeds
belangrijker
plaats geven op
hun affiche. De
voortrekkers van beide
competities, ten slotte,
waren
ook
heel
tevreden
over
het
verloop.
Een
onderwijzer zou zeggen
"Proficiat en doe zo
voort!".
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Kort nieuws
Cursus Iitiator
Zopas is de eerste cursus
"Initiator
traditionele
sporten" afgerond, Jim Thijs,
Ive Schildermans, Patrick
Van den Heuvel en Jan
Lenaerts legde de cursus met
goed gevolg af. Meer info op
www.vlas.be

Op 20/09/2008 start een
nieuwe cursus. Aangezien we
er allemaal belang bij hebben
om
onze
trainingen
op
verantwoordde
manier
worden gegeven, (en ook de
gemeentelijke
subsidie
hiervan
afhankelijk
is)
durven wij er op aandringen
dat minimaal elke trainer of
kandidaat trainer deze cursus
volgt.
Het
moet
toch
mogelijk zijn om in elke club
een 2-tal gediplomeerden te
hebben.
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Leeftijd GENSB aangepast
Begin december vond in het
Duitse Reilingen de jaarlijkse
GENSB meeting plaats. Op
deze meeting wordt elk jaar
bekeken hoe we het GENSB
tornooi kunnen opwaarderen
en
evalueren
we
het
bestaande GENSB reglement.
De belangrijkste verandering
die dit jaar in het GENSB
reglement is doorgevoerd is
een aanpassing van de
leeftijdscategorie. De nieuwe
regel luid : “ Een jongen of
meisje mag als trekker(ster)
deelnemen vanaf het begin
van het jaar dat hij/zij 12
jaar wordt tot het einde van
het jaar dat hij/zij 18 jaar
wordt.”
Concreet komt het er op neer
dat er enkel nog naar het
geboorte jaar wordt gekeken
en niet meer naar de
geboortedatum.
Voor
volgend jaar in Duitsland zijn
trekker(sters) toegelaten om
deel te nemen vanaf het
geboortejaar 1990 tot en
met het geboortejaar 1996.
Voor
de
Belgische
wedstrijden
is
voor
Antwerpen
beslist
om
alleszins nog deze winter
verder te gaan met het oude
reglement, maar op termijn
zullen we ons zeker schikken
naar deze aanpassing. Voor
achttallen jeugd betekent dit
geen aanpassing. Die waren
namelijk al van bij het
ontstaan van BTB volgens
geboortejaar.

Binnengekomen uitnodig.
hy pullers, as you know
stans is holding again a int.
comp. in Stans. I know there
is one also in Belgum one
week before, but i you like
and have time you have also
to compet with the swiss
pullers in 600, 640, 680 and
women.
all the informations you will
find under tow-stans.com so
just send my a mail to
c.schmitter@kfnmail.ch
Competition date: 10. of may
Competition will be in one
day
Accomondation:
Hotel
or
armycamp
Evening: As always big party
Sunday
evening:
Special
Party for pullers ( some of
you may will know it:))
So friends have a go and
apply for it, you can register
until end of marz, i ll keep in
touch, do not hasitate if you
have any questions left
c.schmitter@kfnmail.ch
cheers
christof, president from stans
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