Beste touwtrekker,
In deze editie een verslagje van het BK in De
Haan en een puzzel. Verder wat info over het
GENSB.
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TOUWTREKPUZZEL:
Een Touwtrekker laat zich niet door één gat vangen. Een gewone puzzel is dan ook vlug "te gewoontjes"
daarom hebben we : een "combinatiepuzzel". (Geert Versieck)
Hierbij de spelregels :
1. De puzzel is als een
woordzoeker : je schrapt de
letters van de woorden die we
zoeken. Een letter kan door
meerdere te zoeken woorden
worden gebruikt bij kruisende
woorden.
2. Echter, je krijgt de woorden
die je moet zoeken niet zomaar
: ze worden als in een
cryptogram omschreven. Alle
cryptische omschrijvingen leiden
naar een woord dat met
Touwtrekken heeft te maken.
3. De woorden die niet naar een
ploegnaam verwijzen staan van
links naar rechts, van boven naar
onder of diagonaal in deze
richting. Bij deze woorden staan
het aantal letters (als in een
cryptogram) vermeld.
4. Ploegnamen staan altijd in
een tegenovergestelde richting
om het niet te makkelijk te
maken.
5. De overblijvende letters zet
je op een rijtje, de middelste
acht letters vormen een woord
dat
voldoet
aan
deze
omschrijving: "Dit heb je als
twee ploegen even hard trekken,
dit heb je des te meer als twee
ploegen hard trekken".
6.
De
eerste
die
het
achtletterwoord
naar
de
redactie doorstuurt krijgt een
eervolle vermelding in onze
volgende
editie!
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Te zoeken :
Trekdieren
M ansnamen
Familienaam
Meisjes doen soms denken
aan Tieten, hier niet in de
weide
ü Ploeg
van
de
foto
ü
ü
ü
ü

ü Beroepjes in de agricultuur
ü Hete ploeg
ü Editie
van
de
lokale
gemeenschap, maar niet in
het
klein
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ü Kracht op z'n Engels (5)
ü Orgaan over de grenzen heen
(4)
ü Orgaan van de koepel (4)
ü Orgaan in het land (3)
ü Deze gelijkende sport mag bij
ons niet wegens te nat (6)
ü Essentieel nodig (4)
ü Scheepsuitrusting (5)
ü Klasse in Duitsland, Engeland,
Nederland, Zwitserland en
Belgie (5)
ü Verticaal
vorderen
door
opnieuw vast te pakken (7)
ü Boomsoort (4)
ü Sprekend poeder, bij ons
toegelaten maar nauwelijks
gebruikt, zelfs in de winter
(4)
ü Thuisdorp
van
meerdere
ploegen (6)
ü Beklijvend ingredient (4)
ü Basisgrondsto f van de binding
van twee ploegen (5)
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Belgisch Kampioenschap Seniors:
Op 7 juni werd er in De Haan het Belgische Kampioenschap touwtrekken in de Heren klasse beslist. We
begonnen de dag met een paar flinke buien tijdens de 640 kg, het beef droog tijdens de 600, en de
zestallen had den een aangenaam zonnetje.
De 640 was een kleine maar
daarom niet minder spannende
klasse. Alle ploegen wogen op de
kop af 640 Er was weliswaar een
wat afgetekende kopgroep, maar
Heidevinken
en
Vandakker
maakten het elkaar erg moeilijk
voor 3 en 4. In de Voorronden
trokken ze al een gelijkspel en in
de kleine finale was een derde
trekbeurt nodig, Die door de
mannen
uit
Retie
werd
gewonnen. De finale werd
gewonnen door Mertensmannen,
ten nadele van Fam.Janssens.

1. TTV Mertensmannen
2. Fam. Janssens
3. Heidevinken
4. TTV Vandakker
In de 600 hadden we 6 ploegen.
Naast de 4 ploegen die we reeds
in de 640 hadden gezien (in
andere samenstelling) , hadden
we ook de ploegen van
Powergangers
en
Boerekes.
Boerekes was met en jeugdploeg
van 545 kg te licht en haalde
geen
punten.
Powerrangers
hadden een jeugd+beloften
ploeg en kwam vijfde. De kleine
finale was dezelfde als in de 640
met dezelfde winnaar. De finale
was opnieuw Mertensmannen Janssens. Ze handden in de
voorronden gelijk getrokken en
ook de finale eindigde gelijk. De
derde
trekbeurt
won
de
Mertensmannen (met 5 beloften)
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het van de pure herenploeg van
Janssens.

waarschuwingen en dan maakt
Mertens nog een fout en verlies
de
trekbeurt
met
3
waarschuwingen. Voor Janssen
moest het nu gebeuren. Zonder
titel naar huis zijn ze niet
gewend. Mertensmannen waren
zichtbaar moe. De derde
trekbeurt werd dus gewonnen
door Fam Janssens

1. TTV Mertensmannen
2. Fam. Janssens
3. Heidevinken
4. TTV Vandakker
5. TTV Powerrangers
6. boerekes
De laatste klasse was de ruimste
met 10 zestallen en mixed
teams. Met 4 West-vlaamse en 6
Antwerpse ploegen was dit een
mooie doorsnee van de werking
van BTB. Lang leek in de klasse
thuisploeg
de
Stove
onverslaanbaar. Fam Janssens
kan ze de eerste keer al wat
moeilijk maken. Mertensmannen
stopte de trein en won ervan en
aangezien een zware ploeg als
de Stove meestal niet echt goed
recupereert, gooide Janssens 1
ook de deur op slot en won
eveneens. Dit betekende dat de
Stove in de kleine finale tegen
Janssens 2 uitkwam. De kruik
was nu helemaal leeg en Janssns
2 won de derde plaats. Finale
opnieuw
blauw-zwart.
De
voorronden
hadden
Mertensmannen
vrij
vlot
gewonnen, maar voor de finale
konden de ploegen al iets meer
in de grond en had Janssens wat
gewisseld.
Eerste
trekbeurt
gewonnen door Mertensmannen.
tweede trekbeurt bijna en dan
sputtert het. Beide ploegen 2

1. Fam. Janssens 1
2. TTV Mertensmannen 1
3. Fam. Janssens Retie 2
4. TTC De Stove
5. Fredotrans heren
6. TTV De Pony's
7. TTV De Boerekes
8. TTV Versieck
9. TTV Mertensmannen 2
10. Heidevinken
De uitslagen van het BK zijn te
vinden op www.touwtrekken.be
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GENSB 2009 Penhale Engeland
Het 12de GENSB tornooi wordt
dit jaar georganiseerd door de
engelse touwtrekclub LNRACF in
Penhale, dewelke zich in het
Zuid -Westen
van
Engeland
bevindt. Het bestuur van Club
LNRACF
en
de
Engelse
touwtrekbond nodigen jullie
allen uit om deel te nemen aan
het GENSB tornooi en dit van 28
tot 30 augustus. Zoals jullie
allen wel weten is het GENSB
tornooi het meest prestigieuze
mixed jeugd competitie voor
jongens en meisjes tussen 12 en
18
jaar
in
Europa.
Uw
accommodatie zijn slaapzaal
gebouwen, dewelke allen zijn
uitgerust met een bed en een
matras om op te slapen, zodat
uw verblijf hopelijk comfortabel
is.
Net als vorig jaar heeft BTB
beslist een bus in te leggen om
de jeugdleden veilig en wel naar
het GENSB tornooi te vervoeren.
Vorig jaar hebben we met 2
bussen gereden en die zaten zo
goed als vol. Op dit ogenblik
hebben we 1 bus gereserveerd
en een optie genomen op een
2de bus, net als vorig jaar met
een extra “skikoffer” om alle
bagage deftig ter plaatse te
krijgen. Eveneens net als vorig
jaar zijn er verschillende
opstapplaatsen voorzien. We
gaan wel trachten niet te ver
van
de
reisweg
(lees
autosnelweg richting Calais) af
te wijken aangezien dit de reis
enkel langer maakt en we nu al
een reis van ongeveer 16uur
verwachten. We verwachten dat
we rond middernacht van
donderdag
op
vrijdag
28
augustus
in
de
provincie
Antwerpen
vertrekken.
We
verwachten terug in de provincie
Antwerpen
te
zijn
rond
middernacht van zondag op
maandag 31 augustus.
Meer
informatie rond het reisschema
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volgt wanneer de inschrijvingen
afgerond zijn.

goede afspraken kunnen maken
met de busmaatschappij.

We heb ben reeds de vraag
gekregen of er ook ouders en/of
supporters met de bus mogen
meerijden.
Laat het ons zo
stellen dat het de doelstelling
van BTB is om onze jeugdleden
veilig en betaalbaar op het
tornooi te krijgen, deze krijgen
dan ook voorrang. De plaatsen
die nog beschikbaar blijven
willen we uiteraard opvullen
met ouders en/of supporters en
dit om de prijs voor iedereen zo
laag mogelijk te houden.

OMSCHRIJVING van de locatie :
Penhale Camp and Training Area
bevindt zich aan de ruwe Noord
Cornwall kust aan de Atlantisch
Oceaan.
Het kamp wordt
gebruikt door de 3 afdelingen
van de Engelse Defensie en hun
cadetten organisaties. Het kamp
ligt tussen zandduinen die de
hoogste van Engeland zijn. Het
Zuid West Kust Pad is een
nationaal wandelpad dat begint
in Minehaed Somerset en tussen
het kamp en de zee passeert.
Voor meer details over dit
wandelpad:
www.southwestcoastpath.com.
Hou aub wel rekening met de
borden rond het trainingsgebied
en verlaat het aangegeven pad
niet. Trainingsactiviteiten die
plaatsvinden op het terrein zijn
gevaarlijk.

Zoals
meegedeeld
op
de
Algemene Vergadering in maart
zal de prijs per persoon, indien
de bus vol zit, ongeveer 65 euro
per persoon bedragen. Net als
vorig jaar opteert BTB ervoor om
een hoger bedrag te vragen bij
de inschrijving en het verschil na
de reis terug te betalen. Dit gaat
veel vlotter dan een rest bedrag
te vragen indien er minder
mensen in de bus zitten. Het
bedrag dat er dit jaar dient te
worden betaald bij inschrijving
bedraagt 85 euro per persoon.
Gelieve
dit
bedrag
bij
inschrijving over te schrijven
naar het rekeningnummer van
BTB met de vermelding “Bus
GENSB XX personen” (LET OP …
dit is zonder verblijf dat
rechtstreeks naar Engeland moet
gestort worden.)
Gelieve bij inschrijving ook een
e-mail
te
sturen
naar
christelheylen@telenet.be met
vermelding van het aantal
personen en ook het aantal
deelnemende jeugdleden en
begeleiders. Inschrijven voor de
bus kan tot 14 augustus 2009.
Gelieve wel niet allemaal met
inschrijven te wach ten tot de
uiterste datum zodat we ook

KOSTEN (excl vervoer) :
a.
Verblijf £65 per persoon
b.
Inschrijfgeld per team £50
c.
Waarborg voor schade £80
Accommodation:
d.
Alle deelnemers moeten
een slaapzak meebrengen.
e.
Alle deelnemers slapen in
een bed met een matras.
f.
Sommige teams zullen
een slaapzaal delen met andere
teams. Dit hangt af van het
aantal deelnemers.
Inschrijven
en
www.gensb.eu

info

op
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