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Beste Touwtrekkers,
De wintercompetitie zit er op en voor de
meeste van ons begint het nu pas echt.
De
zomercompetitie
en
toernooien
beginnen nu, wat toch weer wat aanpassing
met zich meebrengt.
Gras, buitenlucht en vooral hars, hoe het
toch komt maar sommige kijken er enorm
naar uit “the Real thing”
De komende maand is al weer goed gevuld,
de eerste bestuursvergadering van de
nieuwe legislatuur en het jaarlijkse TWIF
congres gaan maar net het grote
Internationale toernooi van de Familie
Janssens vooraf.
Dit laatste is om het lichtjes uit te drukken
nogal groot geworden.
Weer een heel
mooie uitdaging voor het touwtrekken in
België en een prachtige realisatie door het
harde werk van de fam. Janssens.
Ik kan jullie nog melden dat het BK op 28
september 2008 in Zoersel zal plaats
vinden.
Veel touwtrek plezier
toegewenst,
Patrick

Trekkersbode -online
onderdeel van http://www.touwtrekken.be
e-mail : trekkersbode@touwtrekken.be

Editie april 2008

Verslag alg. verg.

Blz 2-3

Competitie

Blz 4

Verslag Algemene vergadering 29 febr. 2008
Aanwezig: Berketrekkers, De Witte Nol, Fam. Janssens, Galliërs, Versieck , De Boerekens,
Mertensmannen, De Stove, Vandakker, de Modesten, de Joliekes, de Powerrangers
en de huidige bestuursleden: Patrick Van den Heuvel, Johan Van der Veken, Jan Lenaerts,
André Van de Perre, Nick Thijs, Guy Peeters, Els Henneco en de 2 nieuwe kandidaten:
Christel Heylen, Geert Versieck Verontschuldigd: Hugo Tuytelaers ,’t Parochiebladje.(Verslag
Els Henneco)
Herverkiezing:
We hebben 10 kandidaten
voor 9 plaatsen. Er is 1
bestuurslid die zich niet
meer verkiesbaar opstelt en
dat
is
Joeri
Janssens,
daarnaast hebben we 2
nieuwe kandidaten, nl. Geert
Versieck en Christel Heylen.
De stemming heeft beslist
dat Geert Versieck niet
verkozen wordt. De functies
worden binnenin het nieuw
verkozen bestuur verdeeld
op
de
eerstvolgende
vergadering.
Lidgelden
Dossierskosten bij te
laat
ontvangen
van
ledenlijsten. Dit om de
hogere
kosten
te
compenseren en om alle
ploegen aan te moedigen om
tijdig de ledenlijsten in te
dienen. Dit punt wordt door
tijdsgebrek
meegenomen
naar
de
volgende
vergadering.
De
voorgestelde
verhoging van het lidgeld
van €5, is met 5 stemmen
tegen 3 niet goedgekeurd.

Kasverslag
Er zijn dubbel zoveel
verrichtingen dan andere
jaren
door
het
GENSB
tornooi.
Frans zal volgende
keer zorgen dat er niet meer
moet betaald worden voor
het tellen van het klein geld.
Het
kasverslag
is
unaniem goedgekeurd.
De
Begroting
is
goedgekeurd.
GENSB
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.”
Wanneer passen we de
nieuwe GENSB klasse toe
zoals op GENSB? Starten we
er dit jaar mee of wachten
we op volgend jaar. Bij de
stemming
zijn
er
4
onthoudingen,
en
7
stemmen voor uitstel tot
2009. Dus wordt de regel
uitgesteld tot 2009. Let wel,
op het GENSB in Duitsland
zal deze regel echter wel al
van tel zijn.

het Antwerpse. Deze regel is
zeer verwarrend voor de
scheidsrechters en ook voor
de toeschouwers. Daarbij
wordt dit nog wat moeilijker
gemaakt doordat er bij de 6tallen
continue met 2
wissels
gewerkt
mag
worden. Graag hadden we

door dit punt op de agenda
te zetten hier een beetje
meer
duidelijkheid
voor
iedereen
gecreëerd.
Het
voorstel voor de wissels luidt
als volgt: er kunnen 2
wissels doorgevoerd worden,
jeugd voor jeugd, dame voor
dame en heer voor heer. 4
Stemmen voor, 3 stemmen
tegen. De regel is dus
goedgekeurd.
Dus ook op het BK wordt
deze regel toegepast, in
West-Vlaanderen moet deze
regel dus niet meer elke
keer op de uitnodiging staan.

6-tallen mixed
3 dames mogen voor
2 heren tellen in de 6tallen( gestemd op
dec ’94) , ook 4 jeugd
tellen voor 3 heren.
Deze
regel
wordt
frequent toegepast in
Vlaanderen, niet in
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Kostprijs Wedstrijd
De nieuwe regels kunnen
maar van toepassing zijn
vanaf 01/01/2009 , toch
moet deze regel nu al beslist
worden, doordat er binnen
een
paar
maanden
al
tornooien voor volgend jaar
kunnen binnen komen.
Kostprijs
wedstrijdleidi
ng optrekken
naar €75 en
daglicenties
BTB
laten
zoals ze zijn,
9
stemmen
voor.
Er
zijn
3
voorstellen
voor
de
daglicenties:
Daglice
nties
beperken aan
€150,
dus
slechts
voor
15
ploegen
daglicenties
doorstorten, 1
stem voor.
Op de daglicenties
wordt 20% korting gegeven,
1 stem voor.
Het blijft zoals het nu
is, 9 stemmen voor.
Dus concreet er komt een
verhoging naar €75 en de
daglicenties blijven zoals ze
zijn.
Belgisch Kampioenschap
We
hebben
kandidatuur
binnen gekregen van De
Stove, De Boerekes en de
Daltons.
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Er is binnen het bestuur
afgesproken
dat
de
organisator
€200
moet
betalen om het BK te mogen
organiseren. Hierin zitten de
medailles
en
de
wedstrijdleiding vervat. We
verwachten
van
de
organisator
een
mooi

georganiseerd tornooi, een
podium
voor
de
prijsuitreiking
dient
ook
voorzien te worden.
De enige regel is dat er
GEEN recreantentornooi mag
doorgaan op het BK.
De Boerekes stellen voor 28
september 2008 voor in
Zoersel, dit is unaniem
goedgekeurd.
De Stove is kandidaat voor
6-7 juni 2009. Doordat de
AV van volgend jaar te laat
komt om de kandidatuur
goed te keuren is er door

stemming beslist dat het
dagelijks bestuur vanaf nu
tegen
ten
laatste
30
september
de
binnengekomen
kandidaturen
voor
het
organiseren van het BK in
het daaropvolgende jaar,
hun
genomen
beslissing
mededeelt.
Trekkersbode
We
slagen er niet in
om de beloofde
4 edities per
jaar,
geproduceerd te
krijgen. Doordat
we
er
niet
voldoende
artikels
voor
binnen krijgen
en het is ook
niet zo evident
om ze vlot tot
bij de leden te
krijgen.
Het
kost
ongeveer
€2,5 per lid per
keer, als we ze
per post versturen.
We hebben het ook
geprobeerd om de online
versie af t drukken, maar
ook daarmee lukt het niet
om het ter plaatse te
krijgen.
Het merendeel leest
de trekkersbode online, er
wordt dus beslist om dit te
groeperen
tot
een
afdrukbaar geheel, verder
wordt hij niet meer door ons
afgedrukt.
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Start competitie
De competite is nu in beide regio’s gestart. Aan de kop laat een herhaling van voig jaar zich
uitschijnen. Verder in het klassement blijkt er wel meer variatie te zitten. De weergoden zaten
wel niet echt mee … West starte haar competitie in de sneeuw en in Antwerpen werd de 4 de
competitiedag uitgesteld. (Jan Lenaerts)
In west nemen 14 ploegen deel
aan de competitie. Bij de start in
ruiselede waren dat 8 ploegen die
in
de
getrainde
klasse
meedraaiden
en
5
ploegen
recreanten (één afwezig). Het
consept van de competitie is wel
zo dat je voor elke toernooi apart
inschrijft voor de klasse die je wil.
Het is dus mogelijk dat poegen
die nu recreant trekken nog
overschakelen
tijdens
het
seizoen. De laatste van de
getrainde krijgt 10 punten meer
dan de eerste van de recreanten.
De
Stove
won
de
eerste
competitiedag zeer overtuigend.

In antwerpen liet de jeugd van
Mertensmannen op 32 trekbeurten
slecht één steekje vallen. De
achtervolgers maken het vooral
elkaar moeilijk, maar kunnen niet
echt een vuist maken voor de
koppositie.
In het namiddagprogramma een
beetje hetzelfde verhaal met Fam
Janssens 2 … 42 trekbeurten en
ééntje laten gaan. Door de strijd
die hierachter ook heel heftig is
komt hun voorsprong dit jaar nog
iets groter dan vorig jaar rond
deze tijd.
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