Beste touwtrekker,
Net op het moment dat deze trekkersbode
verschijnt, staan we klaar om het seizoen in gang
te zetten. Dat gebeurt dit jaar op een voor ons
nieuwe locatie. Misschien moeten we wel meer
aandacht besteden aan nieuwe locaties.
Uiteraard zijn onze bestaande toernooien erg
belangrijk, maar als we willen groeien in de
breedte, dan zullen we dat moeten doen via de
wedstrijden. Willen we de blinde vlekken op de
landkaart bedekken dan zullen we moeten kijken
hoe we, samen met plaatselijke actoren,
wedstrijden kunnen opstarten in de BTB-arme
gebieden. Ik zeg bewust niet touwtrekarme
gebieden, want die zijn er niet. Overal word aan
touwtrekken gedaan … we krijgen er alleen soms
geen vat op of hebben er geen weet van.
Een belangrijke stap voorwaarts is dit jaar gezet
onder invloed van enkele KLJ touwtrekkers.
Vanaf 2009 is touwtrekken namelijk de 5de KLJ
sport en dit jaar is het zelfs uitgeroepen tot
”Sport van het Jaar”, momenteel zijn ze nog aan
het werken aan een eigen reglement dat
duidelijke TWIF invloeden heeft. KLJ was steeds
een belangrijk wervingsgebied voor ons en dit
kan hierdoor erg versterkt worden. Het is op die
manier niet denkbeeldig dat een aantal KLJ
afdelingen de stap zullen wagen naar onze
competities … en waarom niet het GENSB
toernooi.
Jan Lenaerts,

Trekkersbode -online
Onderdeel van http://www.touwtrekken.be
e-mail : trekkersbode@touwtrekken.be
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EK Assen 2009.
Op dit moment verschijnt de eerste informatie op ivm het EK 2009 op de website van organisator NTB.
Na het TWIF congres van mei zullen we jullie zeker meer informatie geven. BTB heeft op dit moment nog
niet gepraat over gezamenlijk elders een goedkopere locatie te zoeken, maar indien hier interesse voor
is zullen we dit zeker bekijken .
reservations for this by email, see underneath. It is
also possible to buy tickets on
location but they are limited.
First come, first go.

We welcome you all to our third
Championships in De Smelt,
Assen, the Netherlands. The
fourth European Championships
outdoor in our country, next to
the
six
outdoor
World
Championships and one indoor
World Championship.

The price per person will be €
450,--, arrival on Wednesday the
16th of September, departure on
Monday the 21st of September.
Inclusive 5 times dinner, 5 times
breakfast,
bustransfer,
free
entrance to the festival hall and
inclusive accreditation costs.

Accreditation, accommodation
booking and team entries can all
be done through the Internet. At
this moment they are not open
yet. There will be a link on our
website as well as on the TWIF
website.

If
you
do
not
book
accommodation
with
our
organization you will have to
accreditate as well, the costs for
this are € 35,-- per person.

We have accommodation for
you in two bungalowparcs, the
Witterzomer is the closest. This
is
parc
is
already booked.
The other parc
is
called
Pippodorp and
is located about
30 busminutes
from the Smelt.
Depending
on
the
weigh-inn
times breakfast
will probably be
in
the
bungalowparcs.
Dinners will all
evenings be in
DeSmelt.
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In case you book accommodation
elsewhere you can still have
your meals in DeSmelt, costs are
€ 12,50 for breakfast en € 17,50
for dinner. You can make

If you book accommodation in
a bungalow park, please do
not forget to bring your own
towels. They can supply
towels, but then there will be
extra costs. If you are interested
in this, please e-mail.
For the bungalow parks a bond is
requested per bungalow of €
100,--. Unfortunately this is
necessary due to damages in the
past. If you book, please do not
forget to mention your bankaccount number (as well as the
IBAN number) so we can transfer
the money back in case there
are no damages or extra
cleaning.
Weightclasses for open club and
European championships:
Women 520 kg and 560 kg, youth
560 kg, under23 Men 600 kg,
Men 600, 640, 680 and 720 kg.
Aukje and Rieki van Raaij
Kolenbranderserf 47
6961 JK EERBEEK
Netherlands
Phone *31 313 655324
Cellphone *31 6 225 24 848
E-mail

avanraaij@touwtrekken.com
rvanraaij@touwtrekken.com
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Uitnodiging competitie Antwerpen – NTB zuid.
Nu feestdagen achter de rug zijn beginnen we weer stilaan te denken hoe we die overtollige calorieën er
weer af gaan krijgen. Dat doen we natuurlijk met onze favoriete sport en de meeste verenigingen zullen
dan ook hun trainingen weer op gang trekken. Een mooi moment om jullie uit te nodigen voor de
competitie Antwerpen ... Zuid Nederland.
Dit jaar zijn er opnieuw 10
competitiedagen
gepland
waarvan 3 manege toernooien.
Op 1 en 15 maart is dat in de
voor ons gekende Manege "Stal
Ruitershof" in Kalmthout, maar
we beginnen op 1 februari in
Geel
(Zegge).
Op
een
boogscheut van Bobbejaanland
staat hier een nieuwe, grote,
manege waar Fam. Janssens de
eerste
competitiedag
zal
organiseren. De overige dagen
en ook de routebeschrijving kan
je
vinden
op
http://antwerpen.touwtrekken.be

Op de website kan je ook best
even kijken om de reglementen
te
bestuderen.
Om
de
competitie spannender te maken
voor iedereen zijn er namelijk
een
aantal
wijzigingen
doorgevoerd. Het voormiddag
programma
(11u.)
blijft
ongeveer gelijk. Ook nu volgen
we de GENSB regels met 2
uitzonderingen.
(Volwassen
dames
mogen
in
deze
jeugdklasse
meedoen
en
maximum aantal personen is
opgetrokken naar 11). Wel willen
we pure meisjes/dames ploegen
in deze klasse promoten en
voorzien we hier voor hen een
eigen klassement.
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In de namiddag is er
meer aangepast. De
H640, H680 en Hvrij
blijven
ongewijzigd
volgens de TWIF regels.
Ook de D640 blijft
bestaan volgens de
regels die we 4 jaar
geleden
hebben
opgesteld.
De
aanpassing
gebeurt
echter
in
onze
populairste klasse, de
Combi. Deze is flink op
de schop gegaan. Het
maximale gewicht is
voor pure herenploegen
in de combi verlaagd
naar 640 kg. Hier staat
tegenover dat je voor
elke
dame
het
maximale gewicht mag
ophogen met 20 kg,
voor elke Jeugd met 15
kg en voor elke belofte met 10
kg. (maximum verhoging voor 8
personen).Concreet
betekend
dat bv dat een 560 damesploeg
er 3 heren van 80 kg bij kan
zetten. En zo met hun ploeg van
800Kg kan deelnemen in de
combiklasse.
Dit alles vraagt uiteraard wat
rekenwerk van deelnemers en
scheidsrechter.
Om dit met zo
min
mogelijk
stress
te
kunnen
laten
verlopen werd
er een tooltje

ontwikkeld.
http://antwerpen.touwtrekken.
be/combi_calc.php . Ook zal er
bij de weegschaal een extra
laptop voorzien worden zodat de
scheidsrechters niet alles uit het
hoofd moeten rekenen. Toch
vragen we in deze opstartfase
begrip ... van deelnemers omdat
er vertragingen en mogelijk
foutjes zullen ontstaan ... van
de scheidsrechter, die natuurlijk
liever enkel TWIF ploegen
wegen, maar toch ook graag
spannende wedstrijden fluiten.
We verwachten jullie allemaal
op 1 februari in Geel. .
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Kort nieuws.
Afscheid Patje en Els
Omwille van een dubbele agenda
als Vicepresident van TWIF en
om gezondheidsredenen geeft
Patrick Van den Heuvel zijn
ontslag bij het Dagelijks Bestuur
van BTB ingediend. Els Henneco
geeft omwille van persoonlijke
redenen eveneens ontslag bij
het Dagelijks Bestuur van BTB.
We willen hen via deze weg
danken voor het werk dat ze de
voorbije 5 jaar voor de
touwtreksport
hebben
gerealiseerd. Het was een
uitdagende periode waar veel,
zichtbaar en minder zichtbaar,
werk is verricht en waar zij,
respectievelijk als Voorzitter en
als secretaris een belangrijke
steen aan hebben bijgedragen.
Bedankt !!! en we hopen nog
regelmatig met jullie samen te
werken. Els als wedstrijdleider
en Patje als gesprekspartner bij
TWIF.
Naar continuïteit heeft het
bestuur
reeds
een
aantal
beslissingen
genomen.
Het
secretariaat zal Christel Heylen
waarnemen.
Ze
zal
dit
combineren met haar taak als
TWIF afgevaardigde en krijgt
hier eveneens de taak van 2de
GENSB afgevaardigde bij. Als
voorzitter heeft het bestuur mij
(Jan Lenaerts) aangeduid. Ik zal
deze taak combineren met mijn
huidige taken van webmaster en
VlaS bestuurslid. Wel zal ik PC
Antwerpen vragen haar werking
te evalueren omdat de taak van
Nationaal Voorzitter moeilijk
verenigbaar is met deze van
Provinciaal voorzitter. Het is
uitdrukkelijk de bedoeling van
het bestuur om het beleid van
de laatste 5 jaar verder te
zetten.
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Naar
opvulling
van
de
vrijgekomen bestuurstaken wil
het bestuur tot een betere
regionale en club spreiding
komen. Dit is erg moeilijk te
realiseren met een ?koude
verkiezing?. Daarom willen we
graag de verkiezing een jaar
uitstellen tot maart 2010 en
willen
op
de
Algemene
Vergadering van 13 maart uw
voorstellen horen hoe we hiertoe
kunnen komen. In afwachting
willen we graag een aantal
mensen
coöpteren
in
het
bestuur. We vragen dat iedereen
die zich in wil zetten voor de
Belgische touwtreksport, en
zeker diegene die kandidaat zijn
voor een bestuurstaak, zijn
naam doorgeeft. Deze mensen
worden dan door het bestuur
gecoöpteerd. Dit wil zeggen dat
ze deel uitmaken van het
bestuur maar geen stemrecht
hebben. Voor een stuk kan je dit
zien als inwerken om te zien of
een effectieve bestuurstaak iets
voor u is.
Via deze weg wens ik u een mooi
touwtrekjaar en een prettige
samenwerking.!
Twee nieuwe clubs bij BTB
Zopas
hebben
2
nieuwe
verenigingen aangemeld bij BTB.
In Brecht (Overbroek) zijn het de
Grasgrieten. Deze meisjesploeg
bestaat al een paar jaar op
recreatieve
toernooien.
Ze
hebben
banden
met
Powerrangers. Over zichzelf
schrijven
ze
“Wij,
De
Grasgrieten, zijn enkele jaren
geleden
gestart
als
touwtrekrecreant.
Dit
jaar
willen we ons echter voor de
eerste keer wagen aan de
competitie. We zijn meiden met

pit die zeker geen schrik hebben
om zich volledig te geven. Wil je
meer van ons weten , neem dan
een
kijkje
op
groups.msn.com/Grasgrietengro
up (nieuwe site verschijnt
binnenkort!)”
In Ruiselede is het de ploeg die
we reeds kende (in competitie
west) als KLJ Ruiselede. Nu de
oudste van deze groep geen lid
meer
zijn
van
deze
jeugdvereniging, gaan ze verder
onder hun eigen naam en zijn ze
nu aangesloten bij BTB. Hun
voorlopige werktitel is KLoJo's.
Afscheid twee clubs
Spijtig genoeg moeten we ook
afscheid nemen van 2 clubs.
Voor Antwerp Warriors is dit
enkel een tijdelijk officiële stop.
Al van bij zijn ontstaan heeft de
ploeg, en dan vooral Joeri
Janssens, er alles aan gedaan om
een ploeg op te starten in
Antwerpen stad. Dit was in zeer
moeilijke
omstandigheden
zonder budget en degelijke
trainingsaccommodatie.
Toch
lukte het hen om vele mensen te
enthousiasmeren
voor
onze
sport. De meeste hielden het
echter niet lang genoeg vol om
de resultaten van hun training te
zien. Op dit moment is de ploeg
te klein om zelfstandig te leven
en zijn de overgebleven leden
lid geworden via TTV Vandakker,
maar de ploeg gaat blijven
vechten … en ze zal er ooit
staan.
Verder is er Spivan waarvan we
weinig weten. Dit was een ploeg
van vrienden en familie en horen
dat er een conflict was dat los
staat van touwtrekken … en we
moeien ons dan verder ook niet.
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