Beste touwtrekker,
Deze editie staat vooral veel tekst met toch wel
belangrijke informatie waar je tijdens deze
rustigere periode even bij stil kan staan.
De redactie,
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Competitie Antwerpen Zuid Nederland 2009
Rond alerheiliggen is het steeds een gezamelijke vergadering van BTB Antwerpen en NTB Zuid Nederland.
Tijdens de vergadering van pc Antwerpen en NTB Zuid waren de teams het eens dat er wat diende te
veranderen om de competitie aantrekkelijker te maken voor alle teams. Dit wilde men bekomen door
een regel te zoeken die voor zowel de oudere als de jongere teams de competitie een uitdaging blijft.
Daarvoor werd de regel voor de combiklasse aangepast.
Nieuwe combiklasse
Volgende afspraken werden
gemaakt ivm de combiklasse.
ü Het
startgewicht
word
verlaagd van 680 kg naar 640
kg .
ü Per dame in het team mag
het team met 20 kg
aangevuld worden (vroeger
10kg), met extra gewicht
voor
maximaal
8
spelers.(vroeger 4 spelers)
Maximaal een team van 800
kg dus. (Er mogen natuurlijk
meer dames in het team,
maar je krijgt enkel extra
gewicht voor 8 spelers)
ü (NIEUW)Per jeugdtrekker in
het team mag het team met
15 kg aangevuld worden, met
extra gewicht voor maximaal
8 spelers. Maximaal een team
van 760 kg dus.(Er mogen
natuurlijk
meer
jeugdtrekkers in het team,
maar je krijgt enkel extra
gewicht voor 8 spelers)
ü (NIEUW)Per belofte in het
team mag het team met 10
kg aangevuld worden, met
extra gewicht voor maximaal
8 spelers. Maximaal een team
van 720 kg dus.(Er mogen
natuurlijk meer beloften in
het team, maar je krijgt
enkel extra gewicht voor 8
spelers)
ü Combinaties zijn natuurlijk
ook mogelijk, daardoor lijkt
het ingewikkeld, maar er is
een
gemakkelijk
tooltje
ontwikkeld dat je op de
website
vind.
De
scheidsrechters zullen hun
weegadministratie voortaan
met de laptop doen waarbij
de
berekeningen
ook
automatisch worden gecheckt
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ü Leeftijden
worden
in
vertrouwen gemeld tijdens
de weging. Er worden tijdens
de
weging
dus
geen
identiteitscontroles gedaan.
Iedereen dient wel zijn
identiteitskaart (of kopie) bij
te
hebben.
Er
worden
regelmatig
steekproeven
gedaan, fraude betekend
forfait voor heel de ploeg.
(reeds gewonnen partijen
worden
als
verloren
beschouwd)
ü De heren 640,680 en vrije
klasse bestaan en trekken
volgens
de
TWIF
samestelling.
Dames vele mogelijkheden
Voor de dames blijft de klasse
640kg 8-10 personen behouden
in het namiddagprogramma.
Verder is er zeker een
schitterende mogelijkheid om
een 8tal dames te trainen door
er 3 heren bij te zetten en
combi te draaien.
Verder
behouden
we
de
mogelijkheid
om
volwassen
dames in de GENSB klasse op te
stellen. Dit mag internationaal
uiteraard niet, maar in onze
competitie heeft dit voor een
mooie meerwaarde gezorgd.
Verder is er vanaf dit jaar een
2de puur dames klassement.
Deze klasse trekt in de
voormiddag volgens de GENSB
regels, met dien verstande dat
de ploeg volledig uit dames of
meisjes moet bestaan.

GENSB leeftijd aangepast
Vanaf
dit
jaar
zal
de
leeftijdaanpassing die vorig jaar
internationaal werd afgesproken
ook in onze competitie worden
doorgevoerd. Dit betekend dat
volgend jaar de leeftijd is
vastgestel op “geboren in 1991
of later”.
De afwijking dat er maximaal 11
personen in de ploeg mogen
staan, blijft bestaan. Om
iedereen te kunnen laten
trekken kan er eventueel, na
overleg
met
de
hoofdscheidsrechter, een ploeg
buiten
klassement
worden
opgesteld die aan minder
strenge
voorwaarde
moet
voldoen.

De datums
Er zijn 9 dagen in België
voorzien en 1 dag in Nederland.
3 wedstrijddagen zijn in de
manege en 7 zijn er op gras.
1 februari Geel
1 maart Kalmthout
15 maart Kalmthout
5 april Powerrangers(Overbroek)
19 april Jagersrust(Schijf)
26 april Boerekes(Pulderbos)
3 mei Fam. Janssens(Retie)
10 mei Modesten(Brecht)
5 juli Vandakker(st-Lenaarts)
9 augustus Galliërs(Ravels-eel)
website

http://antwerpen.touwtrekken.be
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Dopingcontrole?! Wat nu?
Op het WK in Zweden werd Nick Thijs uitgeloot voor dopingcontrole. Op een WK is die kans er natuurlijk
vrij groot … maar ook in België kan het gebeuren dat er zomaar ineens een dokter op de wedstrijd
aankomt. Nick maakte een leuk verslag over zijn beleving.
Nummer 3 uit het team van
België. "Aangenaam, u bent
uitgekozen
om
een
dopingcontrole uit te voeren."
Spreekt men mij aan. Hé wat nu.
"U
mag
andere
schoenen
aandoen en u handen wassen."
Steeds op de vingers gekeken
voerde ik deze opdrachten uit.
Alles onder begeleiding zodat er
geen onregelmatigheden meer
uitgevoerd konden worden. Men
begeleide
me
naar
de
dopingcontrole. Opweg naar
leerde
ik
dat
ik
bij
nummertrekking uit gekozen
was.
Ondertussen werd er al een
formulier
opgesteld
met
persoonlijke gegevens aan de
hand van mijn ID. Door de regen
werd
dit
formulier
totaal
onleesbaar waardoor bij de
controle zelf dit eerst en vooral
overgedaan
moest
worden.
Waarna het doorweekte onder
mijn neus in stukken gescheurd
werd met de vraag. "Is this OK
for you."
Nadat
ik
een
drankje
aangeboden kreeg en zowat de
hele kamer besmeurd was door
de moderige kleren die ik droeg,
mocht ik een vakkundig gesloten
zakje uitkiezen uit een 10-tal
stuks. In dit zakje zat het
bekertje waar ik onder het oog
van de controleur mijn plasje
moest maken. Aan een minimum
van 75 ml moest voldaan
worden.
Met mijn 110 ml dat vakkundig
genoteerd
werd
op
het
dopingformulier
was
de
moeilijkste beproeving achter de
rug. Het potje sluiten tot de
klik. Waarna ik mijn handen nog
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mocht wassen en verder het
toilet gebruiken indien nodig.
Met aandrang vertelden men me
om de urine niet uit het oog te
verliezen. Opnieuw stonder er
een 10 tal boxen uitgestald op
tafel waaruit ik er eentje mocht
kiezen.
Na de boxen goed gecontroleerd
te hebben aan de verzegeling
moest deze open gemaakt
worden en de beide flessen
verwijderd worden. Op deze 2
flessen met blauw en rood
kenmerk (A en B staal) stond een
nummer. Na controle van de
overeenkomstigheid van deze
nummers op zowel flessen als
transportbox werd ik gevraagd
om de verzegelingen hiervan te
verwijderen. Na het openen van
mijn
urinestaal
was
mijn
opdracht nu het vullen van de 2
flessen met een deel van mijn
urine.
De flessen werden gesloten met
een speciaal anti her-open
systeem. Na het testen van het
systeem en het terug steken van
de beide flessen in de box werd
het dopingformulier nog eens
overlopen. Alle persoonlijke
gegevens werden nagekeken en
stonden genoteerd in een apart
vak. Op het urinestaal gedeelte
van het formulier werd oa
Flessen nummers en aantal ml
genoteerd. Enkel deze gegevens
zijn zichtbaar voor het lab.

aanklacht komt binnen gerold
vanuit Stockholm. Waar mijn
urine zo hoop ik vakkundig
gecontroleerd word.
Ik vernam dat ik 1 van 4
uitverkorenen was bij de heren 560 kg. Er wordt dus niet
gekeken naar prestatie maar
willekeurig uit gepikt door
lottrekking. Dank u Wada voor
het controleren op de zuiverheid
van onze mooie sport.
Dopingcontrole in België
Het Vlaamse controleorgaan is
op de hoogte van al onze
wedstrijden. Ze bepalen zelf
wanneer ze controle uitvoeren
en BTB word hiervan niet op de
hoogte gebracht. Dit kan op een
BK zijn maar even zo goed op
een
regionaal
recreantentoernooi.
Gelukkig zijn we steeds van
schandalen gespaard gebleven.
Wel zijn er in het verre verleden
een paar domme positieve
gevallen
zonder
gevolg
gebleven. Het ging dan over een
joint roken, een paar dagen voor
het BK en iemand die zonder
doktersvoorschrift
hoestsiroop
gebruikte toen hij gecontroleerd
werd op een recreantentoernooi.
Hou er rekening mee dat met de
huidige WADA afspraken deze
dommigheden niet meer door de
vingers worden gezien.

Verder
mocht
ik
nog
opmerkingen
of
onregelmatigheden over de controle
toevoegen aan het formulier.
Uiteraard werd er mij gevraagd
of ik medicatie gebruikt had.
"Nee" gokte ik. Nu nog hopen dat
er binnen 2 weken geen
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Kort nieuws
Uitnodiging
Internationaal
toernooi tzc Dietenbach
To our friends and sportsmen
from all over the world
The TUG of War Club Dietenbach
celebrates the 20th anniversary.
We are happy to invite you to
participate in the great Tug of
War Event which takes place on
30th May 2009. There will be a
competition and a celebration
party for pullers from all over
the world.
We are sure you will also take
part in one or more of the five
weight classes. A great program,
best entertainment and delicious
food with regional dishes and
beverages await you. All the
important
information
concerning
the
program,
accommodation packages, and
other data as well as the
registration form can befound on
our
website
www.tauziehfreunde.de

klassen EK 2009

Zowel voor het Open TWIF
(clubs) als voor het EK (landen)
werden
volgende
klassen
vooropgesteld.
MEN
(a) 600 kg

WOMEN
(a) 520 kg

U23/Youth
(a) 600kg Men

(b) 640 kg

(b) 560 kg

(b)Youth 560Kg
(M)

(c) 680 kg
(d) 720 kg

Jeugd 560 is voorlopig en ook erg
onwaarschijnlijk aangezien dit
mogelijk gekoppeld word aan
het GENSB. Belangrijk voor
België is verder dat men gekozen
heeft voor de 600kg heren ten
koste van de gangbare 560kg.
Order van verdienste VlaS

We are looking forward to
meeting you in the Black Forest
Kind regards
Tug of War Club Dietenbach
Contact address
Schwarzwald- live
Im Bruehl 25
D-79254 Oberried
info@schwarzwald-live.com

Ook
dit
jaar
vielen
er
verschillende touwtrekkers in de
prijzen tijdens de orde van
verdienste van VlaS … hieronder
de laudatio’s zoals vermeld op d
website van VlaS

internationale
touwtrekkers
aantrekt. Hij was de bezieler
van de West-Vlaamse Provinciale
Competitie en haalde ook de
indoor-variant naar Damme.
Geert bijt zich ook vast in de
promotie van de vereniging en
haar evenementen.
Provincie Antwerpen
Derde genomineerde was de
touwtrekclub Familie Janssens
uit Retie. Deze dynamische club
bestaat 15 jaar en richtte zopas
haar
nieuwe
touwtrekhal
eigenhandig op. De opening van
de hal werd gevierd met een
groots internationaal tornooi,
waar 9 landen aan deelnamen.
Verder was er de eveneens de
huldiging van Berketrekkers met
grootste toename jeugdleden en
Fam Janssens met het grootste
aantal
Jeugdleden.
Mertensmannen kwamen in de
pers omdat ze, samen met oa de
kruisboogschutters, Hoogstraten
bombardeerde tot gemeente
met het grootste percentage
volkssporters.
Ledenlijsten indienen.
Denk eraan om tijdig jullie
ledenlijsten in te dienen. Je
bent pas verzekerd als deze bij
VlaS is ingediend. Om dit klaar
te krijgen voor de start van het
seizoen kan je best niet
uitstellen.

Genomineerd
orde
van
Verdienste.
Provincie west Vlaanderen
Tweede
genomineerde
was
Geert Versieck, die vijf jaar
geleden
de
vereniging
Touwtrekvereniging Versieck uit
de grond stampte. Jaarlijks
organiseert hij de Beker van
Vlaanderen, een tornooi dat ook
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