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Beste touwtrekker
Nog even en het nieuwe seizoen gaat weer
van start. Op zondag 17 februari vindt
namelijk
de
eerste
manegedag
in
Kalmthout plaats. Hopelijk zijn zowel de
gevestigde waarden als nieuwe gezichten
present. Het zal de eerste wedstrijd wat
aftasten zijn. Wie heeft er in de winter stil
gezeten en zich tegoed gedaan aan de
feesttafel en wie heeft de broeksriem al wat
aangespannen en is al volop aan het
trainen!
Het is voor de meeste onder ons nog veel
te vroeg op het seizoen om al aan het
komende WK te denken, maar let op dit
jaar dat je niet te laat boekt.
Op de
website
van
de
organisatie,
www.tow2008.com staat te lezen dat je de
accommodatie online kan boeken vanaf 1
maart 2008 tot 27 juni 2008. Wie nog
accommodatie na 28 juni wil boeken moet
50 Euro extra kosten betalen! Begin er dus
maar alvast over na te denken en overleg al
eens in je club.
Een gewaarschuwde
touwtrekker is er twee waard!
Patrick Van den Heuvel

Trekkersbode -online

onderdeel van http://www.touwtrekken.be
e-mail : trekkersbode@touwtrekken.be
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Kalender Competitie West
Ook de kalender van de competitie in West is momenteel rond. Van Paasmaandag tot oktober
komen opnieuw zeven tornooien in aanmerking.(G.V.)
Deelnemen aan de
tornooien
kan
altijd, maar om te
worden
opgenomen in de
competitieklassering
is
inschrijven
bij
geert.versieck@tel
enet.be
noodzakelijk VOOR
1 maart.
Dit
jaar
rekent
men in West ook
op
meerdere
nieuwe
recreantenploegen om ook
tussen hen een
leuk
competitieelement
te
hebben. Zo wordt
de toevoer van nieuwe
ploegen
hopelijk
niet
afgesneden. Op één ploeg na
stroomden alle Recreanten

vorig seizoen door naar de
hogere klasse.
TTC De Stove moet zijn titel
verdedigen
op
volgende

wedstrijden (het zou voor
het eerst zijn dat een ploeg
er in slaagt de titel een
tweede maal naar zich toe te
trekken.) :
ma. 24 Maart : Ruiselede
zo. 25 mei : Gistel
zo. 29 juni : Wielsbeke
zo. 06 juli : Izegem
zo. 14 sept. : Eede
zo. 21 sept. : Houtave
zo. 19 okt. : Damme
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Kalender competitie Antwerpen – Zuid Nederland
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een mooi programma op punt te stellen. We starten
iets later dan voorgaande jaren en gaan ook iets langer door. Het plan is om zeker 3
manegewedstrijden en 6 grastoernooien te hebben. De vierde wedstrijddag is open of deze op
gras of in manege zal getrokken worden. Dat zal van de weersverwachting op dat moment
afhangen. (30 maart kan het met het weer nog alle kanten uit ). (Jan Lenaerts).
Globaal zijn het bekende en
beproefde velden met één
kompleet nieuwe locatie bij
Vandakker in Brecht. We
zullen er samen met de
gastverenigingen
en
de
wedstrijdleiding opnieuw op
toezien
dat
alle
omstandigheden voorhanden
zijn om mooie sportieve
prestaties
te
beleven.
Beleven
is
ook
het
sleutelwoord.
Hoewel
ploegen als Mertensmannen,
Fam Janssens en
Jagersrust
regelmatig
flirten met de
wereldtop,
bewees
Vandakker vorig
jaar dat het voor
een
nieuwe
jonge ploeg nog
perfect mogelijk
is om in je
eerste jaar goed
mee te draaien
en aangename
dagen
te
draaien.
De
reglementen
zijn
ongewijzigd ten opzichte van
vorig jaar. Dit betekent
ondermeer
dat
de
wijzigingen, die het GENSB
comité dit najaar in Duitsland
heeft besloten, nog niet
direct
gaan
toegepast
worden. (Mogelijk worden de
wijzigingen wel doorgevoerd
voor de 2de helft van de
competitie,
nadat
de
competitieploegen
hierover
in maart hebben gestemd.).
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Over het aantal ploegen valt
vooraf weinig te zeggen. Wel
weten we dat er vanuit West
Vlaanderen interesse was
van Fredotrans. Naarmate
het
niveau
in
WestVlaanderen stijgt, zien we
dat meerdere ploegen zich in
de
winter
graag
voorbereiding
in
onze
competitie. Fredotrans zou
een mooie aanvulling zijn in
zowel de heren als de
GENSB/dames
klasse.

luchtfoto
via
GoogleMap
opvragen. Momenteel word
de laatste hand gelegd om
naast de uitslagen in eigen
stijlblad en uitslagen als
Excell, de uitslagen ook
opvraagbaar te maken als
XML. In dit bestandsformaat
kan
een
geoefende
webmaster
de
uitslagen
compleet naar eigen bestwil
in zijn site integreren. Alle
info
op
http://antwerpen.touwtrekken.be

17 februari Kalmthout
2 maart Kalmthout
16 maart Wouw NL
30 maart Gravenzande NL
13 april Brecht
27 april Merksplas
18 mei Pulderbos
25 mei Brecht
1 juni Schijf NL
10 augustus Ravels

Stiekem hoop ik dat ook de
zandbakploegen rond Breda Tilburg deze winter de moed
gaan hebben om deel te
nemen
aan
de
manegedagen.
Inschrijven en opvolgen van
het klassement kan op de
gekende website. We hebben
dit machtige wapen, in de
uitbouw van onze sport, nog
iets uitgebreid. Naast route
via
locatienet
en
de
wedstrijden als GPS bestand
kunnen jullie nu ook de

Recreanten
Op
de
7
Belgische
competitiedagen is er in
de
rand
steeds
een
recreantentoernooi voorzien.
In Merksplas en Ravels is dat
de vrijdagavond voor de
wedstrijd. De 5 andere dagen
is dat zondagmiddag, direct
na de competitie. Het is dus
mogelijk
om
als
“twijfelploeg” eerst deel te
namen aan de competitie en
te zien waar je staat tov de
andere … en dan later deel te
nemen in uw vertrouwde
recreanteklasse en met een
goed gevoel huiswaarts te
keren.
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Kort nieuws
Nieuwe
uitrusting
nationale teams
Het BTB bestuur heeft zopas
beslist
dat
er
nieuwe
joggingpakken
gaan
aangekocht worden voor de
nationale teams. Diezelfde
zullen
ook
te
koop
aangeboden
worden
aan
geïntreseerden.
Vooraan
staat de Belgische vlag en
achteraan staat in het groot
"Tug Of War Belgium". Ze
worden verkocht aan 70 euro
per stuk ... te bestellen bij
Patje voor 15 februari. Foto
op touwtrekken.be
Touwtrekken op TV
Op maandag 18 februari
komen
de
kleinste
touwtrekkers op ketnet om
10 voor vijf! Deze beelden
werden in de zomer van
2007
gemaakt
op
het
Sportkot
in
Leuven.
Berketrekkers
en
Fam.
Janssens sloegen de handen
in elkaar om genoeg volk in
Leuven te krijgen voor 2
teams..
Op internet - Warachicuy
Warachikuy is een initiatierite
waarbij
jonge
mannen door het
doorstaan
van
proeven publiekelijk
laten zien dat ze
klaar zijn voor de
volwassenheid.
Na het tot een goed
einde brengen van
de proeven worden
ze
volwassen
verklaard
en
als
soldaat
aangesteld
door de Inca, die
tevens
de
rang
bepaalde aan de hand van de
wijze van de beproeving. Het
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feest vond minimaal één
keer per jaar plaats of
wanneer de Inca het besloot.
Tegenwoordig is het feest
meer
een
soort
van
olympiade voor de jeugd met
een
competitie
waaraan
jongeren hun sociale status
op basis van fysieke en
intellectuele kracht ontlenen.
In Cusco wordt het massale
feest elke derde zondag van
september
gehouden
in
Sacsaywaman (de grootste
ruïnes boven Cusco) . Het
wordt georganiseerd door
het
Nationaal
Wetenschappelijk
College
van Cusco en bevat drie
elementen:
ü ceremonieel en ritueel
ü competitief
en
strijdvaardig
ü feest
en
uiting
van
strijddansen .
Na het offerritueel begonnen
de spelen of proeven waarin
de
jongeren
hun
volwassenheid tonen. Het
begon
met
touwtrekken,
boven vuur.

Uit sportzorg.nl
Medische
aspecten
blessures

Touwtrekken
volgens
de
regels van de TWIF is een
uiterst veilige sport. Omdat
bij deze sport slechts lage
snelheden worden opgewekt,
is er vrijwel geen risico op
hoogenergetisch letsel. Door
de
strenge
regels
met
betrekking tot het hanteren
van
het
touwen
het
ontbreken van contact met
de tegenstander komt ook
laagenergetisch impactletsel
zelden voor.
Lees het complete artikel via
http://touwtrekken.be/sportzorg

Algemene vergadering
Denk
eraan
dat
jullie
vereniging
zeker
vertegenwoordigd is op de
algemene vergadering van
29 februari in Gent. Op de
agenda staan een aantal zeer
ingrijpende beslissingen voor
de komende jaren. Punten
zijn oa;
ü
ü
ü
ü
ü

Meer op
http://touwtrekken.be/warachicuy

en

Trekkersbode
Bestuursverkiezing
Statutenwijziging
Lidgelden
Kostprijs organisatie

Elke
vereniging
met
minstens 6 aangesloten
leden heeft recht op 1
stem.
Vooraf
word
opgegeven wie namens de
vereniging zal stemmen.
Uitgebreide agenda wordt
verzonden
naar
uw
secretariaat.
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