Beste Touwtrekkers,
De competitie is reeds in een gevorderd
stadium en vele kijken alweer uit naar
Augustus, September waar de pluimen worden
verdeeld dit jaar.
In Augustus vallen we Duitsland binnen en in
September gaan we Zweden veroveren.
Veel reizen dus, betekent: tandenborstel, vers
ondergoed, Europees ziektezorg kaartje
(vervalt ieder jaar) en uw Paspoort (Reispas)
voor de trekkers op het WK.
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Her en der kom je dit moment mensen tegen
die nog een verkoudheid of griepje hebben. Zij
die er van gespaard blijven zijn de gelukkige.
Zij die het wel krijgen kunnen best met hun
dokter overleggen wat wel of niet mag worden
genomen
tegen
de
hoest
en
andere
ongemakken.
Heb je toch nog vragen in verband met doping
en sport, er staat een heel mooie lijst op
www.dopinglijn.be .
Hier kan je alle
medicijnen volgens merknaam en niet volgens
productnaam terugvinden.
Moet je toch medicijnen nemen die volgens de
lijst onder doping vallen. Kan je hier een
uitzondering voor aanvragen “een TUE” deze
wordt door uw huisdokter ingevuld en door u of
uw ouders / voogd ondertekend. Je stuurt
deze door per post naar het bondsadres en BTB zorgt dat
deze op de juiste plaats komt. Waar kan je een TUE voor
nodig hebben. Astma, hartaandoeningen, epilepsie,…
Indien je meer info rond dit alle nodig hebt vragen algemeen
of heel specifiek, twijfel niet om contact op te nemen met
ons wij zoeken het verder uit indien nodig.
Patje.vdh@telenet.be
Veel succes en een goede gezondheid deze zomer!!!
Patrick

GENSB 2008
Het schooljaar zit er weeral op en de vakantie is begonnen. Die 2 maanden verlof waar de
jeugd al een heel schooljaar heeft naar uitgekeken zal weer veel te vlug voorbij zijn.
En met het einde van het verlof is ook het grote GENSB tornooi er weer.(Christel Heylen)
het feit dat het Wereld
Kampioenschap in Zweden al
op 4 september van start
gaat.

Dit jaar trekken we met z’n
allen
naar
Reilingen
in
Duitsland. Dit is een klein
dorpje vlakbij het Formule 1
circuit van Hockenheim. We
slapen er in de plaatselijke
schoolgebouwen en in de
sporthallen
van
de
gemeente. Het terrein ligt
achter het sportcomplex, de
school
ligt
naast
het
sportcomplex. We zullen dit
jaar dus in zalen slapen. De
sportzalen
zijn
niet
overdreven groot, en in de
klassen van de school kan je
met ongeveer 10 à 15
personen liggen.

De grootste verandering dit
jaar heeft te maken met de
leeftijd van de deelnemers.
Op de jaarlijkse GENSB
vergadering in december is
er vorig jaar beslist dat we
niet meer met geboortedag
maar met geboortejaar gaan
werken als regel. De nieuwe
regel luid dat je mag
meedoen vanaf het jaar dat
je 12 wordt tot en met het
jaar dat je 18 wordt. Dit
jaar betekent dit dat je mag
meedoen van geboortejaar
1990
tot
en
met
geboortejaar 1996.
Deze
nieuwe
regel
is
misschien
spijtig
voor

Omwille van de locatie is er
GEEN
drank
en
eten
toegelaten op de slaapzalen.
De organisatie heeft ons er
op gewezen dat er hierop
streng
zal
gecontroleerd
worden.

diegene
die
voor
eind
augustus 19 jaar worden,
maar het is nu eenmaal zo.

Dit jaar vindt het GENSB niet
plaats
op
het
laatste
weekend van augustus maar
één
weekend
vroeger
namelijk op 23 augustus.
Dit heeft alles te maken met

Het BTB bestuur heeft beslist
dit jaar één of twee bussen
in te leggen naar het GENSB
om al onze jeugdleden veilig
en ontspannen ter plaatse te
krijgen. Natuurlijk zij ook de

2

begeleiders en supporters
welkom om met de bus mee
te rijden. Het aantal bussen
dat we inleggen hangt
natuurlijk
af
van
de
inschrijvingen
die
we
hiervoor
ontvangen.
Aangezien de inschrijving
van het GENSB afloopt op 11
juli hadden we ook graag op
deze datum ten laatste de
inschrijvingen voor de bus
ontvangen.
Aan de hand
hiervan
kunnen
we
de
bussen vastleggen.
Op dit ogenblik hebben we
de prijs van de busreis
vastgelegd op 50 euro per
persoon. Deze prijs kan nog
verlagen indien de bussen
voldoende bezet zijn.
Graag
hadden
we
de
inschrijving voor de bus zien

toekomen bij Christel op
volgend
adres
:
christelheylen@telenet.be of
0494 278 377
Inschrijven en meer info
over het GENSB vind je op
www.gensb.eu
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Belgisch Kampioenschap 2008
Na 2 jaar Belgisch kampioenschap op de Highland Games in Ooidonk is het dit jaar de beurt
aan een groot evenement in de provincie Antwerpen. We kozen er dit jaar voor om het BK aan
de hoevefeesten in Zoersel te kopellen. Een evenement waar ook jaarlijks een paar duizend
mensen op afkomen. Hier alvost een overzicht van de inschrijfregels en het voorlopig
programma voor 28 september.
Regels
inschrijving
Belgisch Kampioenschap
ü Voorinschrijven voor het
Belgisch kampioenschap is
mogenlijk tot en met 10
augustus
ü Klassen waarvoor op 10
augustus geen 4 ploegen
zijn
ingeschreven
vervallen ... (uitzondering
dames 640 en GENSB) ...
de overige klassen worden
de inschrijvingen later
terug opengesteld
ü Het
definitieve
programma (uren) word
opgesteld op 11 augustus
... dit hangt af van de
klassen welke doorgaan
ü Klassen zullen in principe
na elkaar starten. Enkel
indien dit voor geen
enkele vooringeschreven
ploeg problemen geeft
zullen bepaalde klassen
tergelijke
tijd
worden
afgewerkt.
ü Inschrijven betekent ook
deelnemen. De inschrijver
draagt
hiervoor
persoonlijk
de
verantwoordelijkheid.
ü Alle teamleden dienen via
dezelfde vereniging lid te
zijn van de Belgische
Touwtrek Bond. Let op dat
ook de lidgelden effectief
voor elk lid betaald zijn.
ü De ploegen dienen ten
laatste een half uur voor
de
aanvang
van
de
wedstrijden aanwezig te
zijn.
ü Iedereen
dient
zijn
identiteitkaart te vertonen
bij de stempeling. Deze
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word vergeleken met de
ledenlijst en dient voor de
GENSB ter kontrole van
de leeftijd.
ü Na de voorronde zullen de
3de en 4de geplaatste
ploeg de kleine finale
trekken. De 1ste en 2de
uit de voorronden trekken
de finale

programma (volgorde en
uren
worden
later
bepaald )
ü GENSB jeugd
ü Heren 600 kg
ü Dames 640 kg (8 tot 10
p.)
ü 6 tallen heren + Mixed
teams (bereken hoeveel
dames of jeugd u in de
combi mag plaatsen)
ü Heren 640 kg
ü Heren vrije klasse (+640
kg)
Inschrijven

op

www.touwtrekken.be/bk2008
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Accrediteren voor het WK in Zweden.
De touwtrekkers, coaches, supporters,… die dit jaar mee naar het WK in Stenungsund Zweden
trekken kunnen zich online accrediteren.
Surf hiervoor naar de site www.tugofwar-twif.org , dit is de website van TWIF.
Op de homepage vind je
links
bovenaan
:
.
Wanneer je hierop klikt kom
je op een andere pagina
terecht.
Indien je vorig jaar reeds
naar het EK in Engeland bent
geweest
klik
je
op
:
“Previously accreditated – If
you
have
previously
accreditated
in
either
Minehaed or Faenza click
here.” Wanneer je hierop
klikt krijg je 3 invul vakjes,
namelijk “First name –
Voornaam, Last name –
Familienaam,
E-mailadres”
Vul deze in en klik op
“Search” Je krijgt dan een
pagina met het event :
World Championships 2008.
Klik op “Register” Je komt
dan op een pagina met je
gegevens en foto. Kijk deze
na en pas aan indien nodig.
Let wel op dat je een goede
foto upload.
Deze moet
goed van kwaliteit zijn voor
eventuele controle aan de
weegschaal of op het veld.
Als alles in orde is klik je op
“Save
te
World
Championships
2008
Sweden Open Clubs” en je
bent geaccrediteerd.

.
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Indien je vorig jaar nog niet
online bent geaccrediteerd
vul
je
onder
“New
accreditation/Personal

invult. Dit jaar is op
congres aangegeven
enkel dit document telt
identiteitsbewijs
aan

het
dat
als
de

information” alle vakjes in,
klik op “next” en ga zo door
tot
je
volledig
bent
geaccrediteerd. Let wel op
dat je een goede foto
upload.
Deze moet goed
van
kwaliteit
zijn
voor
eventuele controle aan de
weegschaal of op het veld.
Normaal gezien kan je geen
foutieve foto meer uploaden.
Indien je foto’s neemt met
een digitaal fototoestel zal je
in
Fotoshop
“Formaat
wijzigen” moeten uitvoeren.
Eenmaal geaccrediteerd krijg
je een nummer in de
gegevensbank van TWIF en
zal je in de toekomst de
bovenstaande en snellere
accreditatie
procedure
volgen.
Let wel op dat je, indien je
de
weegschaal
moet
passeren,
je
je
paspoortnummer
(reispas)

weegschaal.
Als
Internationaal
Afgevaardigde zal ik alle
aanmeldingen ontvangen en
zal
ik
deze
moeten
bevestigen als zijnde een lid
van BTB.
Indien je dus
nieuwe mensen denkt mee
te nemen naar het WK
gelieve deze dan vooraf ook
lid te maken van BTB.
Het is niet de bedoeling dat
je alle gegevens naar mij
doormailt en dat ik je
accrediteer. Op die tijde heb
je het zelf voor mekaar.
Indien er nog vragen zijn
mag je ze altijd stellen, ik
zal er trachten op te
antwoorden.
Christel Heylen
Jullie TWIF afgevaardigde
christelheylen@telenet.be
+32494278377
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