Touwtrekkers,
Het weer is aan het veranderen en de vele
trainingen zijn overgegaan in lange
avonden in de zetel.
Chips, cola, bier,
…Kilo’s!!!
We moeten er éénmaal voor
zorgen dat we weer een reden hebben om
volgend seizoen weer beestig hard kunnen
trainen.
Voor het bestuur is de tijd van veel
vergaderen en inplannen van volgend
seizoen aan de orde. De competitie wordt
gepland en de aanvragen voor 1 dag
wedstrijden lopen volop binnen. Misschien
wel het belangrijkste voor 2007 is het
GENSB tornooi waar we nog eens de beste
kant moeten laten zien van ons landje.
Houd het GENSB weekend al vast vrij want
het wordt een pracht van een tornooi.
Patrick

cover … Na het Belgisch kampioenschap zestallen en
combi won Spivan ook de competitie West
Vlaanderen. Velsag van deze competitie vind u
volgende maand … of nu reeds op” Heet van de
naald” op onze Website.
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Wereldkampioenschap 2006
Vorige maand hadden we reeds een verslag van het Open TWIF. Zoals beloofd geven we nu verslag van het
wereldkampioenschap. (gebaseerd op verslag www.famjanssens.be)
In de klasse tot 600 kg was het
Ierland dat weer het sterkste was.
Dat Zwitserland hier geen medaille
kon halen is toch een kleine
verrassing.

In de klasse tot 680 kg behaalde
het Belgische team de beste plaats
ooit, ze werden 6de net na
Duitsland, maar we eindigden net
voor Nederland, iets wat totnogtoe
nooit gebeurd was.

Ook in de klasse tot 560 kg was het
de beste Belgische prestatie dat
ooit behaald werd, twee plaatsen
beter dan in 2004 en 1998. De
Belgische heren maken serieus
progressie, maar de weg tot aan de
medailles is nog hard en lang.

De dames starten in de namiddag
zonder enige druk, punten scoren
zou moeilijk worden. Toch kwamen
er 6 tegen Israël en Canada.
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Het verhaal van het beloftenteam
was net als vorig jaar een verhaal
van
gelijke
spelen. Het grote
verschil
tegenover
vorig
jaar was dat we
ons toen konden
plaatsen voor de
finales en nu niet.
Zelfs tegen de
later 3de en 4de
konden we gelijk
spelen, Nederland
hielden we met
een gelijkspel uit
de
finaleronde,
zelfs
tegen
Duitsland
de
nieuwe
wereldkampioen konden we drie
meter wegstappen, (maar het
uiteindelijk niet afmaken). Maar
met een goede wedstrijd koop je
niks, het zijn enkel de prijzen die
tellen,
zodat
we
toch
weer
ontgoochelt afdropen.
In de klasse tot
640 kg was er
ook al een beste
Belgische
prestatie
ooit.
Maar
geheel
tevreden konden
we niet van het
veld, omdat er
waarschijnlijk
(nog)
meer
ingezeten
had.
We
bleven
niet
onder
de
waarschuwinggrens. Vanaf dat we
foutloos kunnen blijven heeft België
een team dat meestrijd voor de
wereldtitel, maar we hebben dus
nog heel veel huiswerk eerdat we
dat kunnen realiseren. Duitsland
won opnieuw de 640 kg klasse,
Assen blijkt voor hen de juiste
ondergrond te hebben.

In de voormiddag zagen we dat
Letland eindelijk eens door de
voorronde geraakt, de gouden
plakken van Velkonis ten spijt, kon
Letland nog nooit eens een medaille
behalen met het nationale team.
Zwitserland
was
sterker
dan
Zweden, wat ons dan weer wel

verraste. Ook verrassend was de
bronzen plak van Duitsland, dit
team gebouwd op funderingen van
Dietenbach bleek dit jaar voor het
eerst sterker dan ons, in de 680
verloren we van hen de strijd voor
de 5de plaats. In de zwaarste
klasse behalen ze brons.
Dat

Zweden

opnieuw

wereldkampioen dames 560 ging
worden was voor de start al
bekend, toch hadden ze het niet zo
makkelijk
tegen
Nederland.
Nederland vecht terug, op een dag
kan het weer wel eens keren. De
grootste verrassing in deze klasse
kwam van Litouwen, de eerste keer
omdat ze inschreven, nu omdat ze
3 landen konden achterlaten. De
meeste landen beginnen onderaan
de touwtrekladder, maar daar heeft
Litouwen blijkbaar geen zin in.
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Uitslagen WK
Heren -560 kg
1 Zwitserland
2 Engeland
3 Ierland
4 Zuid-Afrika
5 Noord-Ierland

Heren -680 kg
1 Zweden
2 Ierland
3 Zwitserland
4 Engeland
5 Duitsland

7 Wales
8 Japan
Dames -520 kg
1 Zweden
2 Nederland
3 Zwitserland
4 Zuid-Afrika
5 Schotland
6 Engeland
7 Japan
8 Amerika

7 Nederland
8 Zuid-Afrika
9 Amerika
10 Litouwen
11 Letland
12 Italië

6 België

9 België

10 Canada
11 Israel
Heren -640 kg
1 Duitsland
2 Ierland
3 Zwitserland
4 Engeland
5 Nederland
6 Zuid-Afrika

7 België

8 Wales
9 Noord-Ierland
10 Zweden
11 Canada
12 Amerika
13 Italië
Beloften -600 kg
1 Duitsland
2 Zwitserland
3 Engeland
4 Letland
5 Nederland
6 Zweden
7 Litouwen

8 België

9 Zuid-Afrika
10 Ierland
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Afscheid van
klassieker

een

Westvlaamse

TTV Vandoorne uit Oostkamp greep het laatste competitie-tornooi aan om
zijn afscheid aan te kondigen. (GV)

6 België

Heren -600 kg
1 Ierland
2 Engeland
3 Zweden
4 Zwitserland
5 Canada
6 Noord-Ierland
7 Amerika
8 Japan
9 Italië
Dames -560 kg
1 Zweden
2 Nederland
3 Zwitserland
4 Zuid-Afrika
5 Amerika
6 Litouwen
7 Engeland
8 Japan
9 Schotland
Heren -720 kg
1 Zwitserland
2 Zweden
3 Duitsland
4 Letland
5 Nederland
6 Ierland
7 Amerika
8 Italië
9 Engeland
10 Litouwen
11 Israel

(foto: TTV Vandoorne hier
Provinciaal kampioen 2004.)

Promotie

als

Deze ploeg bestond net geen 15
jaar en was de laatste overblijver
van een generatie westvlaamse
ploegen. Door hun ruime ervaring
lazen ze de wedstrijd heel goed, en
konden moeiteloos overschakelen
van
beheerst
trekken
naar
krachttrekken en terug. Aldus
waren ze een klassieker op de
betere tornooien in de regio. Het
werd echter steeds moeilijker om
de ploeg rond te krijgen, zodat men
besloot de ploeg als dusdanig op te
doeken.

Op
de
Beker
Vlaanderen
organiseerde TTV Versieck een
heuse promotiewagen met oa
fotostanden en videoprojectie

Het ga je goed en bedankt voor wat
je
de
latere
ploegen
hebt
bijgebracht!
Misschien
zien
we
enkele
individuelen wel terug op tornooien.
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15 oktober : dubbelfestival
Het leek wel op de 0110-concerten, of op de oude Torhout-Werchter-formule : op 2 plaatsen simultaan een
soortgelijk festival. In dit geval betrof het wel een touwtrekfestival (GV)
In Sijsele-Damme (Pulderbos heb ik
niet
gezien)
hadden
de
organisatoren alvast weer kosten
noch moeite gespaard om er een
uithangbord van onze schitterende
sport van te maken. Ze werden dan
ook beloond met liefst 33 ploegen.
Het hadden er trouwens nog twee
meer kunnen zijn, maar men vond
het welletjes. De scheidsrechters
hadden zo al een hele kluif.
Uiteraard was ook het schitterende
nazomerweer
een
onverhoopte
troef,
zodat
toch
een
paar
honderden
toeschouwers
de
ploegen in actie hebben gezien. (De
organisator schat “dui-zen-den”, de
politie hield het op een 700-tal niettrekkers.) Het is uiteraard een
risico om het tornooi zo laat op het
jaar te doen, maar als het dan wat
meezit, is de concurrentie natuurlijk
veel
minder
van
andere
festiviteiten.
Om ieder op zijn/haar niveau te
laten trekken waren de ploegen
ingedeeld
in
GetraindenGevorderden-Recreanten en KLJploegen. Uiteraard mochten de
Getrainden iets meer wedstrijden
doen, maar in alle klassen waren

het
spannende
wedstrijden.
Deze
lange
wedstrijden
waren natuurlijk in
het voordeel van de
afgetrainde trekkers
van Jagersrust die
zonder al te veel
puffen de Beker van
Vlaanderen
konden
meenemen
naar
Schijf.
Het bleek echter ook
een festival van de
sportiviteit
:
nauwelijks discussies,
Mertensmannen
en
Vandoorne
namen
genoegen met een jeugdtrekker
(en dan gaat het NIET om iemand
van 16 jaar!) als zesde man, en
Familie Janssens trok hun finale (na
verkeerd te zijn ingelicht) in de
gewone
kleren,
op
gewone
schoenen
en
na
enkele
“Uilenspiegels”, maar mèt een grote
portie plezier en enthousiasme!
Bij de Getrainden was er voor de
tweede plaats een ex aequo met
maar
liefst
vier
ploegen
:

Mertensmannen (als gezegd met
5+1), De Stove, Spivan en De
Pony’s. Door deze “close-call”
konden De Pony’s de competitie
niet opnieuw winnend afsluiten, en
moesten de beker aan Spivan
overhandigen. De Stove mocht de
finale nog trekken, maar ondanks
moedige weerstand hadden ze geen
verhaal.
Bij de Gevorderden trad Fredotrans
aan : wegens het maisseizoen en
aanverwante, hadden ze niet hun
sterkste opstelling, maar het was
wel voldoende om Fam. Janssenscombi achter zich te houden. De
kloof met de anderen was miniem
en allen haalden punten.
Kortom, een goed-nieuws-verhaal
met veel loon naar werken én een
portie meeval, maar als er nu nog
eens iemand zegt dat touwtrekken
een “randgebeuren” is, dan mag hij
of zij mij eens een andere
ploegsport noemen waarin op 1
middag (bijna) 300 deelnemers
aantreden !!!
En nu gij !
TTV Versieck wenst alle deelnemers
van harte te bedanken voor hun
gewaardeerde aanwezigheid en het
daardoor
geboden
spektakel!
Hopelijk kunnen we volgend jaar
opnieuw zo een reclame maken
voor onze sport..
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