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Beste Touwtrekkers,
Warm … verschrikkelijk warm is het op dit
moment. Met dit weer denk je gewoon meer aan
zwemmen dan aan touwtrekken. Toch komen de
hoogtepunten van dit jaar erg kort bij en moet er
ook met dit weer getraind worden.
Succes allemaal in Duitsland,
natuurlijk op het BK in Zoersel.
De redactie,

Zweden

en

Onderdeel van http://www.touwtrekken.be
e-mail : trekkersbode@touwtrekken.be
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Verslag competitie west

Blz 2-3

Competitie Antwerpen

Blz 4

Derde competitiedag west bij Parochiebladje
Hoewel er slechts 6 competitiedagen zijn, moesten jammer genoeg weer enkele ploegen hun kat sturen.
Spivan, Fredotrans 1 en 2 geraakten blijkbaar niet aan een ploeg. Ook bij vele andere teams was veel
puzzelwerk zichtbaar. En niet altijd uit luxe... . Misschien moeten we vanaf volgend jaar toch het
"jokersysteem" eens ernstig bekijken? Dat is natuurlijk ook het gevolg van meer en meer ploegen in
competitie : hoe meer er zijn, hoe meer kans dat er afwezigen zijn.(Gert Versieck)
Het tornooi op De Mol, blijkt
jaar
na
jaar
beter
georganiseerd. Een pluim voor 't
Parochiebladje dat vandaag ook
weer een tweede ploeg op het
veld kreeg. Net op tijd was de
wedstrijd gedaan: onmiddellijk
na de finale vielen de eerste
druppels. Wel jammer dat er
voordien niet werd meegedeeld
of er finales zouden zijn.
GETRAINDEN:
Zes
ploegen
slechts. Versieck vreesde dat ze
vandaag niet veel zouden
presteren met een noodploeg.
Hun vrees kwam uit : enkel een
gelijke trek tegen de "rivalen
sinds jaren" uit Eede. Deze
laatsten hadden ook al tegen De
Pony's en 'tParochiebladje gelijk
getrokken. Zij zijn echt wel de
ploeg van de gelijke trekken.
Niet in het minst omdat ze altijd
blijven vechten. De derde plaats
werd gedeeld door De Pony's en
't Parochiebladje : zij behaalden
exact dezelfde punten tegen
dezelfde ploegen. Hoewel de
Izegemse gastheren van zichzelf
vonden dat het niet goed ging,
dus toch een (gedeelde) derde
plaats.
KLJ Ruiselede verloor van De
Stove
(opnieuw
foutloos
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parcours!) en nadert in de
tussenstand tot op 10 punten
van het Parochiebladje. Het
slechte eigen tornooi is dus
bijna weggewerkt.
De finales waren te laat
aangekondigd, maar wel heel
leuk! De Pony's waren vandaag

"niet echt overtuigend", maar
wonnen wel verdiend met 2-0
van het parochiebladje, voor de
derde plaats. KLJ Ruiselede won
na een harde strijd van De
Stove. Wat hoop brengt voor de
spanning
op
volgende
wedstrijddagen. Na "slechts" 5
wedstrijden mogen er wel
finales zijn voor geoefende
ploegen. Finales tellen NIET
mee voor de competitie.
RECREANTEN:
Weinig
extra
ploegen (KLJ's die met twee of
drie ploegen komen,...) en vele
aanwezige ploegen moesten

puzzelen om aan een ploeg te
geraken. Versieck won, en had
daarvoor hulp gekregen van 2
mannen van KLJ Uitkerke en een
13-jarige
belofte
van
'tParochiebladje
zelf.
Ze
moesten een punt toestaan aan
KLJ Meulebeke. Dezen hadden
met
hun
alles
of
niets

aanvalsdrang echter ook al twee
keer gelijk getrokken tegen
Ruiselede2 en 'tParochiebladje2.
Kracht te over bij Meulebeke...
maar het moet vlug gaan. Raar
maar waar : ze verloren alle
drie de keren hun eerste trek
om vervolgens de tweede te
winnen. (Meestal worden in de
eerste partij teveel krachten
verspeeld en verliest men in de
tweede trek.) 'tKlein Bilkske was
derde, een beloftevolle ploeg
die alleen nog aan hun start
moet werken, KLJ Uitkerke was
vierde (gedeelde plaats met KLJ
Ruiselede 2, maar onderling
duel gewonnen). En zo neemt
KLJ Ruiselede 2 de derde
competitieplaats
in.
Rexel
Lighting Team gaf een wat
futloze indruk bij aankomst,
maar haalde wel 7 punten.
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't Parochiebladje2 haalde 5
punten, met een mix van
"beginners en mannen die ook in
de eerste ploeg zouden kunnen
staan". Den Tempel was ook een
team dat al blij was dat ze ter
plekke nog aan 6 geraakten en
dus konden meedoen. Er waren
hier wel dames en jeugd bij,
maar net niet genoeg voor de
voordeelregel. Vooral moedig,
en het leverde toch 40 punten
op. Het haalt hen ook weg van
de laatste plaats in het
klassement.
Nu nog eens 2 maanden rust en
tijd om de ploeg rond te
krijgen, maar daarna zal het
snel gaan.
VOLGENDE AFSPRAAK :
14/9 KPJ Eede
(21/9 De Stove)

3

Trekkersbode – augustus 2008

Antwerpen komt uit zomerreces
De meeste jaren is de competitie Antwerpen zuid Nederland rond deze tijd al achter de rug. Dit jaar niet
en hebben we nog 2 dagen te gaan. De laatste dag is zelfs heel erg laat in oktober op het open Brabants
Kampioenschap bij Jagersrust.(Jan Lenaerts)
Deze op 10 augustus gaan we
echter nog van start in Ravels
bij Galliërs. Onze competitiedag
zal gekoppeld zijn aan de
traditioneel gekende “Beker van
België” Er worden wat pogingen
ondernomen om ploegen van
buiten ons gewest naar deze dag
te lokken. Zo is het 14 dagen
voor het Internationale GENSB in
Duitsland
de
ideale
voorbereiding waar ook West en
Oost Nederlandse ploegen wel
bij zouden varen. Maar ook het
namiddag programma is zeker
interessant voor ploegen die
begin september op het WK in
Zweden zullen aantreden. We
hopen dus op een iets ruimere
belangstelling ten opzichte van
de andere competitiedagen
waar we een terugval zagen tov
vorige jaren.
Spannend word het zeker. Nog
nooit zaten de ploegen 2 dagen
voor het einde zo dicht op
elkaar. Met de GENSB kan het
met de 4 eerste plaatsen nog
alle kanten uit. Powerrangers en
Mertensmannen hebben hier
alleszins de beste papieren.
Ook het namiddagprogramma is
met de 4 eerste ploegen op 32
puntjes gruwelijk spannend.
Hier zijn de beste papieren voor
Fam Janssens en Jagersrust.
De uitslagen zijn zoals steeds te
volgen
op

Ps … denken jullie er ook aan
dat
10
augustus
de
voorinschrijvingen
voor
het
Belgisch
Kampioenschap
afsluiten.

http://antwerpen.touwtrekken.be

Op
vrijdag
8
augustus
organiseren Galliërs ook een
recreantentoernooi Inschrijven
kan
op
http://touwtrekken.be/galliers
waar je ook de affiche en de
link naar de uitnodiging vind.
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