Beste touwtrekker,
De competitie is gestart in Antwerpen en ook in
west beginnen ze stilaan de roest vanonder hun
schoenen te halen. Wat een jaar zal brengen is
altijd een beetje koffiedik kijken. Wel kunnen
we vermoeden dat, met het EK in Nederland, er
weer meerdere Belgische touwtrekkers de kans
grijpen om hier aanwezig te zijn. Dit betekend
dan ook dat ploegen zich sterk gaan
voorbereiden op dit internationale niveau. Dit
kan door een internationale toernooien mee te
pikken, zoals bv Dietenbach, maar beter nog
door gewoon elke wedstrijd in België aanwezig te
zijn en elkaar naar een hoger niveau te jagen.
De internationale oriëntatie van een groot deel
van onze leden mag ons echter niet blind maken
voor het belang van regionale en recreanten
toernooien. De helft van onze leden hebben
helemaal niet de ambitie om internationaal te
gaan. Deze willen gewoon een aantal
wedstrijden in eigen land kunnen afwerken en
hiervoor geen doorgedreven training volgen.
Deze leden zijn voor ons even belangrijk. Met
respect
voor
elkaar
ambitie
kunnen
internationale en caféploegen elkaar erg
aanvullen in de uitbouw van onze mooie sport.
Jan Lenaerts,
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Competitie Antwerpen Zuid Nederland.
Verslag dag 1in Geel (1 februari).
Zondag werd in Geel het
touwtrekseizoen
op
gang
getrokken. Nadat we vorig jaar
een kleine terugval hadden
gekend werden deze winter de
koppen bij elkaar gestoken om
te kijken hoe we de competitie
aantrekkelijker konden maken.
Dit dachten we te realiseren
door de combi klasse te
hervormen. Het is erg vroeg
maar toch lijkt deze hervorming
een schot in de roos te worden.
In de voormiddag is niet veel
veranderd. Daar behouden we de
GENSB klasse. De leeftijd van
deze klasse is wel een beetje
aangepast naar voorbeeld van de
aanpassing internationaal. Wel
hebben we in deze groep vanaf
dit jaar een apart klassement
voorzien voor dames. Bij het
deelnemersveld was wel een
flinke schommeling verwacht. De
winnaar
van
vorig
jaar,
Mertensmannen, zijn te oud
geworden en vielen uit deze
klasse.
Ook
de
oudste
Powerrangers gaan over naar
beloften, maar deze hadden wel
een ploeg opvolgers in de jeugd.
In totaal deden er in deze groep
8 ploegen mee. De sterkste
ploeg was vandaag de Boerekes
uit
Pulderbos,
ze
werden
gevolgd door de jonge ploeg van
Powerrangers
(Overbroek).
Derde
werd
Berketrekkers
(Merksplas).De
nieuw
ploeg
Grasgrieten(Overbroek) was de
enige damesploeg die zich met
een 6de plaats erg goed weerde
in deze groep. Toch moeten we
zeggen dat het verschil met
tussen de ploegen echt minimaal
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is en dat we een erg spannende
competitie mogen verwachten.
Vandaag was het misschien wat
moeilijke ondergrond waardoor
techniek het niet altijd won van
bruut geweld, maar dat kan
volgende keer weer heel anders
zijn.
Dagklassement
1. 509 Boerekes G
2. 508 powerrangers G
3. 501 Berketrekkers G
4. 514 Jagersrust G
5. 504 Fam. Janssens G2
6. 328 Grasgrieten D
7. 503 Fam. Janssens G
8. 520 Boerekes G2
Het namiddagprogramma was
een beetje afwachten wat de
nieuwe combiregel zou brengen.
Op eerste zicht lijkt duidelijk
dat een pure herenploeg het in
deze klasse moeilijk gaat
krijgen. Voor deze ploegen word
het wellicht terug interessanter
om in de TWIF klassen in te
schrijven. Dit was ingecalculeerd
en eigelijk ook een vraag van
deze ploegen. Zij wilde vooral
sterkere tegenstrevers in het
kader van voorbereiding voor het
EK? en die hebben ze gekregen.
Ik merkte vooral dat jeugd,
beloften en dames deze keer ook
met een goed gevoel deelnamen
aan het namiddagprogramma, en
dit was de laatste jaren toch
minder het geval. In totaal
namen er 11 ploegen deel
waarvan 10 uit ons eigen
werkingsgebied. Dit laatste is
lang geleden en is ook belangrijk
omdat het vooral deze ploegen
zijn die voor continuïteit zorgen.
Er is zeker nog potentie voor een
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Boerekes combi waardoor we
eigenlijk redelijk zeker kunnen
zijn van een goed gevuld
programma
op
elke
wedstrijddag.
Winnaar was vandaag Jagersrust
combi. Met 8 dames en 3 heren
hadden ze een ploeg gebouwd
die net op de limiet van 800 kg
zat. Deze ploeg had soms iets te
weinig tegenstand. Tweede werd
Mertensmannen heren 680 op
gelijke punten (maar gewonnen
onderling
duel)
met
Mertensmannen
Combi.
Opvallend in deze klasse is zeker
dat de nummers 1 en 2 van de
jeugd vorig jaar (Mertensmannen
en Powerrangers), nu 3 en 4
worden in de combiklasse.
Verder viel op dat er heel veel
ploegen met gelijke punten
eindigde. Naast 2 en 3 werd ook
4 en 5 bepaald op onderling duel
en
9,
10
en
11
op
waarschuwingen.
Dit
wijst
duidelijk op ploegen die aan
elkaar gewaagd zijn en bewijst
dat we op de goeie weg zijn.
Dagklassement
1. 215 Jagersrust C
2. 812 Mertensmannen H
3. 213 Mertensmannen C
4. 219 powerrangers C
5. 205 Fam. Janssens C
6. 206 Fam. Janssens C2
7. 207 Vandakker C
8. 230 Heidevinken C
9. 225 Berketrekkers C
10. 729 Pony's V
11. 216 Modesten C
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Verslag dag 2 in Kalmthout (1 maart).
Zondag werd in Kalmthout de
tweede dag van competitie BTB ?
Antwerpen , NTB Zuid Nederland georganiseerd. Het
was
een
druk
bevolkte
competitie in een zeer mooie
accommodatie. De bodem lag er
lekker bij en de ploegen zouden
mogen werken.
In de voormiddag hadden we 7
clubploegen en 1 mixt ploeg.
Buiten de ploegen uit ons
werkingsgebied hadden we hier
de deelname van TTV Versieck
uit Damme. De Boerekes gingen,
net als de eerste competitiedag,
er gretig tegenaan en pakte de
maximum score. tweede werd
Powerrangers gevolgd door Fam
Janssens. Opvallend was dat
Berketrekkers hun 3 meest
ervaren jeugdspelers uitlenen
aan andere ploegen om de
minder ervaren jongens de kans
te geven. Dat ze daarmee nog
een 4de plaats nemen is zeker
knap.

verloren
(elfde)

tegen

Berketrekkers

Dagklassement
1. 205 Fam. Janssens C
2. 206 Fam. Janssens C2
3. 812 Mertensmannen H
4. 215 Jagersrust C
5. 219 powerrangers C
6. 210 Boerekes C
7. 731 Stove V
8. 207 Vandakker C
9. 230 Heidevinken C
10. 702 Touwtje V
11. 225 Berketrekkers C
12. 213 Mertensmannen C

Binnen 14 dagen (15 maart)
zitten we opnieuw in Kalmthout
voor onze derde wedstrijd. Dan
willen we om 15 uur zeker ook
een wedstrijd voor gelegenheids
ploegen
en
recreanten
organiseren. Ploegen kunnen
zich
daarvoor
melden
op
http://www.touwtrekken.be/13
4_kalmthout
of
gewoon
terplaatse inschrijven tot 14 uur.

De tussentanden zijn te volgen
op
http://antwerpen.touwtrekken.
be

Dagklassement
1. 509 Boerekes G
2. 508 powerrangers G
3. 504 Fam. Janssens G2
4. 501 Berketrekkers G
5. 514 Jagersrust G
6. Mixt
7. 328 Grasgrieten D
8. 518 Versieck G
In het namiddag programma
hadden we 12 ploegen. Hier
hadden we gastdeelnames van
TTV de Stove uit De Haan (W-Vl)
en Touwtje uit Laren (N-H). Fam
Janssens die de eerste dag wat
tegen vielen stelde vandaag orde
op zake en werden 1 en 2. Wel
liet Fam Janssens 1 een puntje
vallen
tegen
Powerrangers(vijfde).
Derde
werd
Mertensmannen
die
nochtans hun eerste partij waren
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Kort nieuws.
Belgisch Kampioenschap 2009
Het Belgisch Kampioenschap
2009 is een tijd geleden reeds
toegezegd aan TTC De Stove die
dit organiseren in De Haan. Toen
deze beslissing viel was het nog
niet duidelijk dat het deze
datum ook verkiezingen zijn.
Omdat we voor een compleet
Belgisch Kampioenschap een
hele dag nodig hebben en de
Antwerpse
ploegen
en
scheidsrechters onmogelijk om
10 uur in De Haan kunnen zijn
heeft het bestuur zopas beslist
om het Belgisch Kampioenschap
jeugd (GENSB) op een andere
dag te organiseren.
Op die
manier kunnen we het senioren
kampioenschap in De Haan in de
vroege namiddag laten starten
en kan iedereen tijd op het BK
geraken. We hopen de jeugd wel
in De Haan te zien om deel te
nemen
in
de
senioren
gewichtsklassen en/of de 6tallen
en mixed teams.
Voor het BK jeugd GENSB worden
tegen de algemene vergadering
van
13
maart
kandidaat
organisatoren gevraagd. Deze
kandidatuur kan je indienen op
het secretariaat. Denk hierbij
dat er, omwillen van de
naamsverwarring
en
de
uitstraling,
geen
open
(recreanten) bekertoernooi mag
georganiseerd
worden
op
dezelfde locatie als een BK.
Algemene Vergadering 2009
In de loop van januari hebben de
clubsecretarissen
een
uitnodiging ontvangen voor de
Algemene Vergadering van BTB.
Deze zal doorgaan op 13 maart
met volgende agenda.
•
•
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Kasverslag
Nieuwe leden in het
Dagelijks Bestuur
coöpteren.

•
•
•

•

•
•

•

Het Dagelijks Bestuur vraagt
naar de stand van zaken van
de Provinciale Comités
BK 2009 update (BK GENSB
toewijzen)
Kandidaten BK 2010 +
stemming en toewijzing van
het BK 2010 indien
kandidaten.
Toelichting en kandidaten
gevraagd cursus
Wedstrijdleiding op
zaterdag 21 maart 2009
Toelichting EK 2009 in Assen
Nederland door Nationale
trainer.
Toelichting toelage van
reclamevoering(drukwerken
en publicaties) van
touwtrek evenementen.
Varia

Als uw club variapunten heeft
waarvoor ze een beslissing
verwacht dan worden deze
punten best vooraf ingediend op
het secretariaat. Mededelingen
die geen beslissing vragen
kunnen uiteraard steeds ter
plaatse gedaan worden.

Uitslag “Trek Je Rot” TTV fam. Janssens
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Heren
Team Extream
Versieck
Papa's jong Janssens
Heidevinken
Met Power
BVB
Powerrangers
TT Lepelman
Wij zen nogal kerels eh
Vor mij een pintje en geft de rest ok iet
Ruben Dekeyser
Keep on Smoking 1
Mookers
Keep on Smoking 2
De krep kannie mee
Den broekkant
Dakannekiknielezen
Jeugd
Powerrangers
De Boerekes 2
De Boerekes 1
Boere van de Balou
PLV
Fam. Janssens
De Boerekes 3
Versieck
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