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Beste touwtrekker
We zijn nu echt van start gegaan … en als
we de mensen geloven die het kunnen
weten (de trekkers), zijn de ploegen zeer
sterk de winter uit gekomen. We zien op elk
niveau voldoende variatie zodat elke
touwtrekker, binnen zijn eigen capaciteiten
en ambitie, weer mooie wedstrijden zal
kunnen trekken.
Een aangenaam gevoel … daar gaat het
uiteindelijk over. Of je nu internationaal wil
meedraaien of vijf keer per jaar met uw
caféevrienden
een
toernooitje
doen,
iedereen moet met een aangenaam gevoel
aan het touw kunnen staan. Dat gevoel heb
je het snelste als je wat tegenstanders
tegenkomt van hetzelfde niveau
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Journaliste trekt mee

Blz 2-3

15y Fam. Janssens

Blz 4

Journaliste Gazet van Antwerpen trek mee.
Zopas werd BTB gecontacteerd voor een heel speciale raportage … een journaliste van Gazet
van Antwerpen is aan een reeks van onbekende sporten aan het deelnemen en schrijft hiervan
een artikkel. Toen we wisten dat het een vrouwelijke journaliste was … wisten we ook dat we
ze best met Mertensmannen in contact brachten. Hieronder het complete artikel. Foto’s zijn
van de website van mertensmannen
In een manege in Kalmthout
is
zondag
het
touwtrekseizoen begonnen.
Voor het eerst sinds de
winterstop nam een tiental
ploegen met stevige mannen
en vrouwen het tegen elkaar
op. We trokken een middag
met hen mee.
We
gleden
over de streep,
beten in het
zand,
maar
weten
nu:
touwtrekken is
topsport.
“Je gaat het
morgen
wel
voelen in uw
armen,
zenne”,
zegt
Patrick
Van
den
Heuvel,
voorzitter van
de
Belgische
Touwtrek
Bond.
“Allez,
wij gaan dat
allemáál
voelen.
De
meesten
hebben
deze
winter wel wat
gefietst en zo, maar die
armspieren hebben toch stil
gelegen.” Patrick kan het mij
niet
genoeg
zeggen:
touwtrekken is een sport. En
niet voor mietjes. Het is zelfs
lang
een
olympische
discipline geweest. “Al je
spieren worden gebruikt. Het
gaat om uithouding, techniek
en kracht. En die ontwikkel
je alleen door te trainen.”
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We zijn in Kalmthout, in
manege Stal Ruitershof. Hier
vindt vandaag de eerste van
een
reeks
touwtrekcompetities plaats.
Ik dacht dat dat getouwtrek
buiten te doen was, in de

wei. Dus had ik mij goed
ingeduffeld in een jeans en
een dikke trui. Maar het is
dus binnen te doen. De
voertaal is Kempens en de
touwtrekkers lopen rond in
blote
billen.
Stevige,
gespierde billen, want de
touwtrekkers zijn blozende,
gezonde jongens en meisjes
van den buiten.

Ik ben een meisje van ‘t
stad, maar ik ben niet van
plan om onder te doen.
“Dit zijn de Mertensmannen
uit
Hoogstraten”,
zegt
Patrick. “Je mag met hen
meedoen
vandaag.”
De

Mertensmannen zijn allemaal
zo’n jaar of 25, zien eruit als
flinke boerenzonen met billen
van beton en zijn, op een
paar leden na, allemaal
familie
van
elkaar.
“Touwtrekken deden we al in
de
jeugdbeweging,
en
daarna zijn we het blijven
doen”,
vertelt
Maarten.
“Eerst namen we deel aan
wedstrijden op de kermis,
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daarna kwam het serieuzere
werk. En vorig jaar werden
we vijfde op het
wereldkampioensc
hap.” In de winter
trainen
de
Mertensmannen
één
keer
per
week,
op
een
terrein dat ze met
plastic zeil hebben
overdekt.
Zo
kunnen ze ook
touwtrekken
als
het regent. Maar
naarmate
het
seizoen vordert en
de
grote
kampioenschappe
n naderen, trainen
ze wel drie, vier
keer per week. De
Mertensmannen
nemen hun sport
serieus, dat merk
je aan alles. Ik
heb zin in een
pintje,
maar
omdat de mannen
aan de Aquarius
zitten, bestel ik
braaf een glas
water.
“Hier zijn uw schoenen.”
Voorzitter Patrick staat voor
me met een stel loodzware
kloefers. “Schaatsen”, legt
hij
uit.
Inderdaad,
ijshockeyschaatsen.
Maar
dan zonder ijzer eronder. Ze
zijn
absoluut
niet
comfortabel, maar dat zien
we straks wel weer.
Snel over de lijn
Vandaag moeten we het
opnemen
tegen
negen
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andere ploegen. In het
midden van de zandpiste is

een lijn getrokken en het is
de bedoeling om de andere
ploeg zo snel mogelijk over
die lijn te trekken. “Elke
ploeg bestaat uit ongeveer
acht man”, zegt Patrick. “In
totaal mogen die niet meer
dan 640 kilo wegen. Behalve
als er vrouwen in de ploeg
staan, dan mag de ploeg tien
kilo meer inzetten. Want
vrouwen
hebben
minder
kracht en zo wordt dat wat
gecompenseerd.”

Ik
zal
hier
eens
het
tegendeel laten zien, zie.
Daar staan we dan:
allemaal op een
rijtje, met het touw
op onze voet. Dat
hoort
zo.
“Strekken”,
roept
de scheidsrechter.
We hakken onze
linkervoet stevig in
het zand. “Trekken
... Nú!” We geven
een flinke ruk aan
het
touw.
Mijn
voeten
schuiven
naar voor, ik voel
de spieren in mijn
buik, rug, billen en
armen. Maar hoe ik
ook trek, ik hang al
snel parallel met
het
touw.
Minutenlang
gebeurt er niets, de
ploegen zijn aan
elkaar
gewaagd.
Maar dan komt er
toch beweging in de
zaak. Als een soort
Kabouter Plop doe
ik snelle stapjes
achteruit, tot ik op mijn
achterste in het zand val.
Maar het geeft niet, want we
hebben gewonnen. “Goed
gedaan”,
vinden
de
Mertensmannen. “Ge hebt
het touw niet losgelaten, dat
is karakter.” Ze zijn lief, de
Mertensmannen. En sterk,
beresterk. Wat wil een vrouw
nog
meer?
Een
pintje,
misschien.
Bénédicte VAN PAESCHEN
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Internationaal tornooi 15 jaar Fam. Janssens:
In 2008 gaat tijdens het hemelvaartweekend alle aandacht van de touwtrekwereld naar
België. Dat weekend viert TouwTrekVereniging Fam. Janssens Retie het 15-jarig bestaan. Dit
wordt gevierd met een internationaal tornooi.
In 2003 vond er voor het eerst
een int
ernationaal tornooi plaats, vorig
jaar was Retie tevens de locatie
van het internationale Gensbtornooi, Fam. Janssens heeft
heel wat ervaring met het
organiseren
van
touwtrekevenementen, en door
de veelvoudige deelnames aan
tornooien
in
binnen
en
buitenland weten ze maar al te
goed wat teams nodig hebben
om optimaal aan de slag te
kunnen.
Momenteel zijn er meer dan 30
teams
ingeschreven
uit
9
verschillende
landen:
Zwitserland, Ierland, Engeland,
Duitsland, Nederland, Zweden,
Letland, Spanje en België. Het
beloofd in alle categorieën een
tornooi op hoog niveau te
worden, de kenners en volgers
van de touwtreksport konden op
de website www.famjanssens.be
heel wat kampioenenploegen uit
de lijst der deelnemers pikken.
Deelname aan de wedstrijden is
gratis. Overnachtingen vinden
plaats in vakantiedomein De
Linde op 400 meter van het
wedstrijdterrein. Speciaal voor
de zwaardere Vlaamse teams
wordt
er
een
gewichtsuitzondering gemaakt.
In de klasse tot 720 kg mogen
ook Vlaamse teams deelnemen
die boven deze gewichtslimiet
uitkomen. De perfecte kans om
ervaring op te doen in een heuse
internationale competitie.
Alle informatie kan je vinden op
www.famjanssens.be,
info@famjanssens.be of tel/fax
naar 032 14 37 06 55 (André
Van de Perre).
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Programma
Donderdag 1 mei 2008.
Aankomst van de teams.
18.30 uur – 20. 00 uur: Avondmaaltijd
Vrijdag 2 mei 2008.
7.30 uur – 9.00 uur: Wegen Mix 8-tal –600 kg, Heren 8tal –600 kg, Dames 8-tal –520 kg.
8.00 uur – 10.00 uur: Ontbijt
10.30 uur: Dames 8-tal –520 kg.
12.30 uur – 13.30 uur: Wegen Mix 8-tal –600 kg, Heren
8-tal –600 kg.
14.30 uur: Heren 8-tal –600 kg.
15.00 uur: Mix 8-tal –660 kg.
17.30 uur – 18.30 uur: Wegen Mix 8-tal –600 kg.
18.30 uur – 20.00 uur: Avondmaaltijd.
20.00 uur: Mix 8-tal –600 kg.
Zaterdag 3 mei 2008.
7.30 uur – 9.00 uur: Wegen Heren 8-tal –640 kg, Heren
8-tal –720 kg, Dames 8-tal –560 kg.
8.00 uur – 10.00 uur: Ontbijt
10.30 uur: Heren 8-tal –720 kg.
12.30 uur – 13.30 uur: Wegen Heren 8-tal –640 kg,
Dames 8 -tal –560 kg.
14.30 uur: Heren 8-tal –640 kg.
15.00 uur: Dames 8-tal –560 kg.
18.30 uur – 20.00 uur: Avondmaaltijd.
20.00 uur: Travestietenshow.
Zondag 4 mei 2008.
7.30 uur – 9.00 uur: Wegen Heren 8-tal –680 kg, Jeugd
Gensb.
8.00 uur – 10.00 uur: Ontbijt
10.30 uur: Jeugd Gensb.
12.30 uur – 13.30 uur: Wegen Heren 8-tal –680 kg.
14.30 uur hoofdtornooi: Heren 8-tal –680 kg.
18.30 uur – 20.00 uur: Avondmaaltijd.
20.00 uur: afscheidsfestiviteiten.
Maandag 5 mei 2008.
Ontbijt: 8.00 uur tot 10.00 uur.
Vertrek en behouden thuiskomst

www.famjanssens.be
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