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Beste Touwtrekkers,
Vandaag staan we op de vooravond van het
grootste toernooi in de Belgische touwtrek
geschiedenis. Fam janssens zijn er in
geslaagd om 55 verenigingen naar Retie te
brengen die samen zorgen voor 160
ploegen. Dit is niet alleen voor België een
record maar, uitgezonderd, EK of WK, een
wereldrecord. Alvast proficiat voor deze
prestatie. Op deze manier worden jullie
beloond voor de vele buitenlandse reizen.
Want net als voor elke wedstrijd geld voor
een internationaal toernooi zeker dat
ploegen alléén komen als je ook zelf
regelmatig deelneemt. Ploegen komen
graag terug.
De redactie,
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Verslag TWIF congres
Verslag van het seminarie en congres te Nederland, Badhoevedorp, op vrijdag 25/04/2008 en
zaterdag 26/04/2008.
Vertegenwoordigde landen : Zweden, Zuid-Afrika, Engeland, Wales, Noord Ierland, China,
Verenigde Staten van Amerika, Taiwan, Italië, Zwitserland, Canada, Duitsland, India, Letland,
Nederland, Schotland, België, Japan, Litouwen, Ierland, Rusland en Brunei
Op
vrijdag
hebben
we
tijdens
het
seminarie
gebrainstormd
over
het
drukke programma van de
EK’s en de WK’s en waarom
sommige
landen
nooit
aanwezig
zijn
op
de
Kampioenschappen.
Er is
een discussie geweest over
de gewichtsklasse omdat het
programma dit jaar overvol
zat.
Indien men minder
klasses gaat aanbieden in de
toekomst is er
gedebatteerd
over
de
hoeveelheid,
welke gewichten,
nieuwe
gewichtsklasse
(bv 680kg en
720kg
samensmelten
naar
700
kg
klasse).
Het
waren
vruchtbare gesprekken en
discussies waar misschien
tegen volgend jaar goede
voorstellen uitkomen.
Na het seminarie hebben we
nog vruchtbare gesprekken
gehad in verband met het
verplaatsen van het WK voor
landenteams voor de jeugd
naar het weekend van het
GENSB op de locatie van het
GENSB. Dit voorstel moet
nog
wel
meegenomen
worden naar de GENSB
vergadering in December in
Engeland. Indien de GENSB
vergadering dit goedkeurt en
de praktische zaken voor de
organisatie op punt wordt
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gesteld is de kans groot dat
we in 2009 het WK voor de
jeugd op de GENSB locatie
zal doorgaan. Hier zijn een
heel aantal voordelen aan
verbonden, namelijk de lage
kost die moet behouden
worden voor de deelnemers,
veel supporters, de ploegen
staan niet in de schaduw van
de
seniors,
het
Kampioenschap gaat door
tijdens de schoolvakantie, …

Het WK voor de jeugd zal dit
jaar dus nog wel plaats
vinden in Zweden. Ik hou
jullie ten gepaste tijden op
de
hoogte
van
de
beslissingen die hieromtrent
genomen worden in het
komende jaar.
Op
zaterdag
ging
het
officiële
gedeelte
door,
vergelijkbaar
met
onze
Algemene Vergadering waar
gestemd
wordt
welke
veranderingen er worden
doorgevoerd.
Voor al eerst werd er aan
ons gevraagd om onze leden
die deelnemen aan het WK

mede
te
delen
dat
accrediteren in de toekomst
makkelijker gemaakt wordt.
Diegene die in 2007 in
Minehead
reeds
hebben
deelgenomen moeten enkel
hun naam opvragen en hun
gegevens
nakijken
en
eventueel fouten aanpassen.
Let wel op voor de kwaliteit
van de foto die je upload.
Deze
moet
van
goede
kwaliteit en grote zijn, deze
dient
namelijk om
Julie
te
identificeren
tijdens
de
Kampioensch
appen.
Er
wordt
ook
gevraagd om
je op tijd te
accrediteren
uit
respect
voor het vele
werk dat de organisatie
heeft.
Ook zal ik in de
toekomst de clubs en de
accreditaties
moeten
valideren
vooraleer
je
toegelaten wordt op het
kampioenschap.
In de
praktijk komt het er op neer
dat ik met een code een
beveiligde pagina van de
TWIF website kan bezoeken
en alle accreditaties van
België kan opvragen om te
kijken of de clubs en de
deelnemers
die
zich
inschrijven wel lid zijn van
BTB.
Verder werd er ook gevraagd
om onze leden er op aan te
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dringen dat je, indien je
langdurige medicatie neemt
(Astma,epilepsie,
diabetici,…)
,
je
TUE
formulier
OP
TIJD
laat
invullen en dit doorstuurt
naar mij, ik stuur deze dan
door naar Aukje Van Raaij,
dit is onze dopingcontroleur.
Deze formulieren gaan naar
de TWIF-dokter en deze
moet dan een goedkeuring
geven.
We hebben wel
liefst dat de TUE digitaal
wordt ingevuld. Deze is te
downloaden van de TWIF
website. Ik heb een boekje
gekregen met de verboden
producten en zal deze steeds
bij
me
hebben
op
wedstrijden. Indien
je dus eens wil
controleren wat je
wel en niet mag
nemen mag je het
boekje
altijd
inkijken.
Je
huisarts is normaal
gezien ook op de
hoogte van deze
lijst. Laat hem dus
weten
dat
je
sporter bent.
Indien België bij de
eerste 6 eindigen
op
het
WK
in
Zweden in de 640 en/of 680
klasse zijn we gekwalificeerd
voor
de
World
Games
volgend jaar in Taiwan.
Deze mensen zullen dan hun
naam, club, tijd en plaats
van
training
moeten
doorgeven aan WADA. In de
aanloop naar de World
Games kan het zijn dat je
onaangekondigde
dopingcontrole krijgt.
De
praktische regeling nemen
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we na het WK nog wel door
indien
we
gekwalificeerd
zijn.
Wat het EK volgend jaar in
Nederland betreft hebben we
nieuws in verband met de
locatie. Het kampioenschap
zal weer doorgaan in Assen
aan “De Smelt”. Diegene die
willen
kamperen
kunnen
terecht op de camping van
Witterzomer, daar waar we 2
jaar
geleden
in
de
bungalows verbleven.
De
bungalows daar zijn niet
beschikbaar, indien je in een
bungalow wil verblijven en
via NTB boekt zal je
verblijven in “Pipodorp” op

ongeveer 20 minuten rijden
van het terrein.
De belangrijkste verandering
die tijdens het congres
werden goedgekeurd is dat
er
een
nieuwe
gewichtsklasse erkent wordt
door TWIF. Het betreft de
Mixed 600kg klasse (4+4).
Deze klasse zal dit jaar NIET
aangeboden worden op het
WK.

Ook de avondweging voor de
landenteams
wordt
standaard op de EK’s en
WK’s .
Deze weging zal
steeds op donderdagavond
plaatsvinden. Op het WK in
Zweden zullen ook de teams
van de Open Club ’s avonds
gewogen worden en dit op
woensdagavond. Het juiste
tijdstip
wordt
ons
nog
meegedeeld.
Ook het paspoort, wat wij
een reispas noemen, blijft
een VERPLICHT document
aan de weegschaal. Indien
je dus wenst deel te nemen
dit jaar in Zweden en je hebt
nog
geen
paspoort,
zorg dan dat
je er een
aanschaft en
doe dit op
tijd.
In
sommige
gemeentes
en
in
sommige
periodes van
het jaarkan
het soms wel
eens
een
tijdje duren
eer je ze kan
gaan afhalen.
Het was een lang weekend
waarbij ik vele contacten heb
gelegd. Ik hoop dat ik jullie
met dit verslag goed heb
geïnformeerd en indien je
nog vragen hebt mag je ze
me altijd persoonlijk stellen.
Jullie TWIF afgevaardigde,
Christel Heylen
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Kort nieuws
Sportakkenlijst
geen
reden
tot
weigering
gemeentelijke subsidie.
Uittreksel uit VSF-Echo – 30
april
2008
(digitale
nieuwsbrief van de Vlaamse
Sportfederatie vzw):
Gemeentelijke subsidies niet
voor sportclubs aangesloten
bij OSV’s?
Tijdens de vorige Raad van
Bestuur werd het volgende
probleem
besproken:
blijkbaar zouden sportclubs
aangesloten
bij
sportfederaties die tot de
groep OSV’s behoren in een
aantal gemeenten niet meer
in aanmerking komen om
subsidies te ontvangen in
het kader van het nieuwe
SVA
decreet
(met
als
verantwoording: omdat hun
sporten
niet
tot
de
sporttakkenlijst
behoren).
Uiteraard is dat heel nefast
voor de verdere werking en
ontwikkeling
van
deze
sportclubs.

dan ook logisch dat de
onderliggende
sportclubs
van de OSV’s voor financiële
ondersteuning in aanmerking
komen.
De Raad van Bestuur van de
VSF besliste hierover het
kabinet op de hoogte te
brengen.
Het
kabinet
bevestigde ons al dat ook
clubs aangeslo ten bij de
federaties die lid zijn van de
organisaties voor sportieve
vrijetijdsbesteding
in
principe
in
aanmerking
komen voor lokale subsidies.
Het
kabinet
zou
dit
meenemen
naar
de
infosessies
met
de
gemeenten die binnenkort
worden georganiseerd.
Tom Poppe, directeur VSF.

Website
GENSB
operationeel
Op basis van de webiste van
vorig jaar is vanaf dit jaar de
officiele
GENSB
website
operationeel. Je vind hem op
http://www.gensb.eu

Tussen stand na eerste
helft van competit ie
Antwerpen – zuid
Nederland

De VSF vindt dit ook
vreemd, aangezien in het
nieuwe decreet staat dat,
(betreft
de
directe
ondersteuning
van
de
sportclubs, artikel 15, 1b) de
sportclubs aangesloten bij
een
door
de
Vlaamse
Overheid
erkende
sportfederatie
automatisch
erkend worden door de
gemeente en dus ook voor fi
nanciële ondersteuning in
aanmerking
komen.
De
sportfederaties
die
deel
uitmaken van de OSV clusters
zijn
erkende
sportfederaties.Het lijkt ons
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