Beste touwtrekker,
En nu serieus!
In Antwerpen hebben ze al en drietal
manegetoernooien achter de rug en in
Vlaanderen hebben ze al eens trainingswedstrijd
op de mat gehad, maar algemeen is dat voor de
Belgische ploegen vooral een voorbereiding naar
hun specialiteit en dat is outdoor op gras.
Deze week is het dan zover. Traditioneel start
het outdoorseizoen met het recreantentoernooi
van De Witte Nol.
Hetzelfde weekend
competitie bij Powerrangers en een week later
Competitie bij KLJ Ruiselede. Op 10 dagen tijd is
heel het Belgisch touwtrekwereldje dan
definitief uit zijn winterslaap ontwaakt.
We hopen alvast dat het weer ons een beetje
gunstig gezind is. Vorig jaar waren we in
Ruiselede aan het touwtrekken in de
sneeuw(foto). Leuk voor een keer, maar eigenlijk
mag het dit wel weer lenteweer zijn.
Allemaal een mooi en sportief seizoen gewenst.
Jan Lenaerts,
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Verslag Algemene vergadering
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Start competitie west

Blz 4

Algemene Vergadering 13 maart.
Aanwezige bestuursleden : Jan Lenaerts, Andre Van de Perre, Guy Peeters, Christel Heylen, Nick Thijs,
Huug Tuytelaars, Johan Van der Veken
Aanwezige clubafgevaardigden : De Stove, De Boerekes, De Joliekes, Mertensmannen, Berketrekkers,
De Witte Nol, Versieck, Fam. Janssens, De Galliërs, Vandakker, De Powerrangers, KloJo’s,
Wedstrijdleiding
Verontschuldigd : De Grasgrieten (Volmacht voor De Powerrangers)
Opening van de vergadering
door de nieuwe voorzitter, Jan
Lenaerts.
Kasverslag door Guy Peeters.
Voor : De Stove, De Boerekes,
De Joliekes, Mertensmannen,
Berketrekkers, De Witte Nol,
Fam. Janssens, De Galliërs,
Vandakker, De Powerrangers,
KLoJo’s, Wedstrijdleiding.
Tegen : --onthouding : TTV Versieck

Nieuwe leden in het Dagelijks
Bestuur Coöpteren
Jan Lenaerts geeft toelichting.
Wie heeft er zin in zijn
schouders onder de werking van
het Nationaal Touwtrekken te
zetten. Er is op dit ogenblik
niemand
geïnteresseerd.
Geïnteresseerden mogen zich
ook in de loop van het jaar nog
melden, via mail of op
wedstrijden. De vraag is vooral
gericht aan Oost- en WestVlaanderen aangezien er uit die
regio niemand in het huidige
Dagelijks
Bestuur
vertegenwoordigd is.
Het Dagelijks Bestuur vraagt
naar de stand van zaken van de
Provinciale Comités
Provinciale Comités zijn 12 jaar
geleden
ontstaan.
PC
Antwerpen organiseert op dit
ogenblik
enkel
nog
de
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competitie en heeft nog weinig
voeling met de basis.
PC West-Vlaanderen had vorig
jaar 12 ploegen in competitie
maar verwachten dit jaar een
daling. Ze organiseren ook een
competitie voor recreanten. PC
West-Vlaanderen vergadert 1
maal per jaar om de competitie
vast te leggen. Het doel van de
competitie is niet “competitie”
maar de vergroting en promotie
van de touwtrek sport.
Er is blijkbaar niet veel
enthousiasme om de PC’s meer
te laten doen dan wat ze nu
doen.
BK 2009 update
BK 2009 valt samen met de
Vlaamse
verkiezingen.
De
oplossing is dat we de GENSB
klasse op die dag wegvalt en dat
we ’s middags beginnen. De
locatie is aan de sportterreinen
(voetbalveld) in De Haan.
Kandidaten om BK GENSB te
organiseren :
De Boerekes gaan vragen aan de
organisatie van BK 2008. Fam.
Janssens kan eventueel op 17
mei organiseren. We beslissen
later.
Kandidaten
BK
2010
+
stemming en toewijzing BK
2010 indien kandidaten
Drie
Brechtse
ploegen
(Powerrangers, Vandakker en
Modesten)
zijn
kandidaat.
Datum nog niet gekend, zal
tijdens de Landbouwfeesten
doorgaan.
De Boerekes had ook nog de
vraag van de organisatie van BK
2008 om BK 2010 te organiseren

maar geven de organisatie graag
aan de 3 Brechtse ploegen.
Toelichting
en
kandidaten
gevraagd
voor
cursus
Wedstrijdleiding op zaterdag
21 maart 2009 door Christel
Heylen
De cursus zal doorgaan volgende
week zaterdag 21 maart 2009 in
zaal De Gavers, gelegen in het
Huis van de Sport, Zuiderlaan 13
in Gent. De cursus zal ’s morgens
om 09:00 uur van start gaan, ’s
middags
nemen
we
een
lunchbreak en omstreeks 16:00
uur zal de cursus vermoedelijk
gedaan zijn. Lunch wordt
voorzien door de organisator,
zijnde Wedstrijdleiding BTB,
evenals drank.
De cursus omvat een theoretisch
gedeelte, initiatie van het Rist
computerprogramma en een
ondervraging naar de opgedane
kennis van die dag.
Het is de bedoeling dat je na de
theoriedag de komende weken
een soort van stage loopt tijdens
de
competitiedagen
met
ondersteuning en feedback van
ervaren wedstrijdleiding.
Kandidaten : Ten laatste
woensdag 18 maart doorgeven.
Toelichting EK 2009 in Assen
Nederland
door
Nationale
Trainer Andre Van de Perre
Het EK gaat door op het derde
weekend van september.
Er
verandert niet echt veel. We
hopen op voldoende kandidaten
voor de Nationale Teams. Geen
560kg maar er wordt 600kg
klasse getrokken. Verder wordt
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er 640, 680, 720kg klasse
getrokken. Verder is er nog U23
600kg en Dames 480kg en 520kg.
Tevens wordt het jeugd WK in
Assen georganiseerd.
Trainen gebeurt voornamelijk op
zaterdag
avond
op
de
trainingsfaciliteiten bij Fam.
Janssens.
Aanpassingen
zijn
mogelijk om elders te trainen
indien er vraag naar is.
Aanmelden voor het Nationaal
Team kan bij Andre Van de
Perre.
Accommodatie is Pipodorp op 20
min te boeken via de Nederlands
Touwtrekbond. Je kan ook gaan
kamperen op Witterzomer op 3
km van het terrein. Dan moet je
wel rekenen op 35€ kosten voor
je accreditatie.
Vanaf het
ogenblik dat de website van het
EK2009 online gaat komt hij ook
op Heet van de naald op
www.touwtrekken.be
Toelichting
toelage
van
reclamevoering (drukwerk en
publicatie)
van
touwtrek
evenementen door Nick Thijs
Voorwaarden :
ü Touwtrek evenement
ü In België
ü Aanvragen aan BTB en
betaald
ü Vereniging moet 6 actieve
leden hebben aangesloten bij
BTB
ü Max 1 toelage per jaar
ü Ten laatste 1 maand op
voorhand aanvragen
ü BTB logo op alle drukwerken
ü Minimum 50 affiches en 400
flyers
ü Spandoek BTB zichtbaar op
evenement
ü Overzicht van promomateriaal
binnenbrengen ten laatste 4
weken na evenement
ü Maximaal 75 Euro per jaar
toelage
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Versieck vraagt om een 2de
spandoek te laten maken om in
West-Vlaanderen
te
laten
circuleren.

Varia : Toelichting busreis naar
GENSB 2009 door Christel Heylen
Indien met de bus duurt de rit
ongeveer 15 à 16 uur, met de
auto ongeveer 11 à 12 uur.
Indien er 48 personen op de bus
zit is de bus goedkoper dan met
de auto rijden.
Indien 48 personen op de bus zal
de vervoerskosten rond de 65
€/persoon bedragen.
De
Boerekes,
Vandakker,
Berketrekkers, De Powerrangers
en
Fam.
Janssens
zijn
geïnteresseerd. Er wordt door
BTB
een
bus
ingelegd.
Inschrijven gebeurt per mail
naar christelheylen@telenet.be
of op wedstrijden mondeling aan
Christel Heylen.

Voorstel reglement :
Dames van een club met minder
dan 8 dames
Jeugd van een club met minder
dan 8 jeugd
Heren van een club met minder
dan 8 heren
Kunnen ten laatste een maand
voor het BK een vrijgeleide
vragen om deel te nemen aan
het BK bij 1 andere vereniging.
Deze aanvragen moet door de
Club aangevraagd worden en
ondertekend zijn door de
betrokken leden en 1 niet
betrokken bestuursleden.
We starten om dit voorstel toe
te passen op het BK 2009 en het
op de AV van 2010 te evalueren
Voor : Vandakker, Witte Nol,
Mertensmannen, Berketrekkers,
Powerrangers, De Galliërs, De
Grasgrieten, Wedstrijdleiding
Tegen : --Onthouden : Fam. Janssens, De
Boerekes, Versieck, KloJo’s, De
Stove, De Joliekes
Het voorstel wordt goedgekeurd.
Varia : door De Stove :
Kunnen de nieuwe clubs met
nieuwe
leden
het
eerste
aangesloten jaar een korting
krijgen en vanaf het 2de jaar het
volledige lidgeld te betalen.
Wordt verder besproken en
bekeken door het DB van BTB en
we gaan zien wat we kunnen
doen tegen 2010.

Varia : door TTV De Galliërs
Clubs die onvoldoende leden
hebben in een bepaalde klasse,
Heren – Dames – Jeugd, moeten
onder
stikte
voorwaarden
kunnen
samenwerking
met
andere clubs om toch deel te
kunnen nemen aan het Belgisch
kampioenschap.

Varia : door Versieck
Is het mogelijk een uitgebreider
jaar overzicht voor te stellen op
de AV. Statistieken van leden,
prestaties van Nationale teams,
enz…
Einde van de vergadering
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Ook West-Vlaanderen in de startblokken.
Met de lente in het verschiet maakt ook West-Vlaanderen zich op voor zijn seizoen.
De data voor dit jaar :
13/4 Ruiselede
24/5 Gistel
28/6 Meulebeke
12/7 Izegem
20/9 Houtave
18/10 Damme
Nadat KPJ Eede, Spivan
en Rexel Lighting om
diverse en verschillende,
redenen besloten om niet
meer als competitieploeg
aan te treden (we
rekenen er wel op de
meesten regelmatig terug
te zien!), werd even een
terugval gevreesd. Maar doordat
Klein Bilkske en KLoJo’s de
competitie mee kleur zullen
geven, hebben we toch weer een
mooi deelnemersveld. Beide
“nieuwe” ploegen zijn zelfs van
plan
al
direct
bij
de
Gevorderden te trekken. De
gevorderdenploegen voor 2009 :
TTC De Stove, TTV Versieck,
Fredotrans, TTV De Pony’s, ‘t
Parochiebladje, KLoJo’s, KLJ
Ruiselede, Klein Bilkske. De
voorziene Recreanten : KLJ
Meulebeke,
Fredo
Dames,
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Versieck 2, KLJ Ruiselede 2, Den
Tempel. Misschien komt hier
zelfs nog een ploeg bij.

Wie zijn de nieuwkomers?
De KLoJo’s : een ploeg gegroeid
uit KLJ Ruiselede, waarvan
enkelen al minstens 5 jaar
ervaring hebben (!), maar die
besloten KLJ los te laten en zich
nog meer op het Touwtrekken
toe te leggen. Deze trekkers
worden aangevuld met alvast
nog een zeer ervaren en
gedreven trekker (Daltons, KLJ
Meulebeke, De Klokke, Team
Dries Galliaert). En enkele
andere gemotiveerde kerels
maken de ploeg rond. Ze moeten
wel afstappen
van
een
zevende
man/vrouw,
doordat ze geen
combiploeg
meer zijn, maar
rekenen er op
na
enkele
tornooien hun
plaats in de
buik van het
peleton
te
veroveren. KLJ
Ruiselede heeft

op deze manier een aderlating,
maar rekent er op dat de
aflossing van de wacht klaar is
voor het serieuze werk
en blijft dus (met zijn
zevenen)
bij
de
Gevorderden in de
arena treden.
Het Klein Bilkske :
landbouwmiddens zijn
de Touwtreksport niet
vreemd, en ook Het
Klein Bilkske volgt
deze trend. De ploeg
debuteerde in Gistel
(mei) met een allerlaatste plaats
bij de Recreanten met één
schamel puntje. Dan denk je
“die zien we nooit meer terug”.
Maar in Izegem waren ze er weer
en de keikoppen haalden er
warempel een 3de plaats. In
Oedelem (buiten competitie)
haalden ze bij hun derde
deelname al een eerste plaats in
een nochtans sterk bezet
recreantenconcours. In Houtave
lieten ze zelfs geen enkel puntje
liggen (september). En in De
Beker van Vlaanderen moesten
ze slechts in de finale de duimen
leggen voor KLJ Meulebeke die
deze dag een ongelooflijke
superdag had. Nu besloten ze
voorzichtekes al een beetje te
gaan trainen en met de
Gevorderden mee te doen, mede
omdat ze daar met zeven
kunnen
trekken
als
gewichtsploeg.
De
evolutie
extrapollerend
kunnen
de
tegenstanders
alleen
maar
hopen in het seizoensbegin zo
veel mogelijk bonus binnen te
rijven en dus HARD! TE!
TREKKEN!
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