Beste leden,
we zijn weer in de drukste twee maanden van het
jaar aanbeland voor bijna alle Touwtrekkers. Het
GENSB-tornooi is pas achter de rug. (Op de valreep
kon nog een verslagje worden ingevoegd.) Verder zijn
de Kempische en een Westvlaamse ploeg zich volop
aan het voorbereiden op het EK van 16-20 september.
Slechts één week later maken de teams met een
Dames- of Jeugdafdeling zich op voor het tweede luik
van het Belgisch Kampioenschap te Zoersel. Nog één
week later sluit de competitie Antwerpen af te Schijf.
Ondertussen grijpen in West nog de twee drukstbezochte tornooien van het jaar plaats (te Houtave op
20 september en te Damme op 18 oktober) waarna
ook de competitie in west beëindigd wordt. En dat
alles in goed anderhalve maand ! Dus zeker een
drukke en belangrijke, periode. Zo hebben de echte
Touwtrekkers het graag, want daar doen we het toch
voor?
De Bondsvoorzitter Jan is, zoals algemeen bekend,
niet vies van een beetje computerwerk. In die
hoedanigheid speurde hij het internet af naar
officieuze tornooien, waardoor ook in Brabant en
Limburg enkele tornooien werden ontdekt. Eén
tornooi in Beert (bij Halle) werd zo bezocht door TTV
Versieck. Ze zagen er liefst 26 ploegen aan het werk.
De regels waren er niet zoals wij die officieel
toepassen, maar ze vallen toch nog wel (net?) in de
categorie Touwtrekken. En zo is het misschien nog
drukker op touwtrekgebied dan we zelf dachten?
Hopelijk kan Jan verder deze door ons onbekende
tornooien opsnorren. (De mensen van Beert spraken
zelfs van een kalm jaar (32 in 2008, 36 in 2007 en
2006).)
In deze drukke periode zwijgen we dan nog van
studenten die zich het hoofd breken over hun
herexamens, of over landbouwers die zich het eelt op
de handen werken in dit drukke seizoen. Daarom ook
voorlopig geen puzzeltjes in de Trekkersbode, de
vakantie is immers gedaan. Ief Smets van
Fam.Janssens (aka Fifi) krijgt trouwens zijn beloofde
eervolle vermelding, om de puzzel van de vorige
Trekkersbode als eerste juist toe te sturen. Een
gezonde geest in een gezond lichaam?! (GV
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Competitie West : nog "een pakketje van 2 tornooien"
Na de 2 voorbije tornooien in Meulebeke (KLJ) en Izegem ('tParochiebladje) kreeg de rangschikking in de
competitie-West weer wat meer vorm. Alhoewel er ook nog enkele zeer belangrijke strijdplaatsen
onbeslist blijven. (Geert Versieck)
De Stove lijkt probleemloos op
weg
naar
een
derde
opeenvolgende
overwinning.
Aanwezig zijn moet al bijna
voldoende zijn om aan de leiding
te blijven. Hiermee zouden ze
ook een definitief plaatsje
mogen reserveren voor hun
wisselbeker. De KLoJo's staan
momenteel tweede, met slechts
10 punten (dus één plaats)
plaats voor TTV Versieck. Echter
op het keiharde terrein van De
Stove is gewicht zeer belangrijk
en laat de KLoJo's als zeer zware
ploeg nu juist 2 dagen eerder
meedoen op het EK in Assen en
hiervoor
flink
wat
kilo's
vermageren.
Daartegenover
staat dat deze eerstejaarsploeg
natuurlijk
steeds
meer
progressie maakt in de loop van
het seizoen... . Net 10 punten
na TTV Versieck staat KLJ
Ruiselede, een ploeg die dit jaar
wisselvallige resultaten trekt
(een typisch KLJ-syndroom?), en
die
met
hun
combiploeg
misschien voordeel doet in
Houtave? In Damme speelt dan
weer
nog
een
andere
bijkomende factor : de sterke
tegenstand. Enkele ploegen zijn
niet gewoon in West om
meerdere partijen te verliezen,
of zelfs maar meerdere zware
partijen na mekaar te trekken.
Niemand kan zeggen of De
Stove, De KLoJo's, TTV Versieck
of KLJ Ruiselede dit goed of juist
niet goed zullen verteren. Twee
van de vier voornoemde ploegen
zijn dan ook nog elks een gans
weekend druk bezig met de
organisatie van hun eigen
tornooien, die de twee drukstbezochte van de competitie zijn.
Misschien kunnen ook de Pony's
scherprechter zijn? Zelf hebben
ze al twee keer verstek moeten
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laten gaan maar, net als de zeer
sterke ploegen die vooral in
Damme
worden
verwacht,
kunnen ze de rangschikking
hevig door mekaar schudden. 't
Parochiebladje hangt al een gans
seizoen tussen gewichtsploeg
(net te zwaar?) en zuiver 6-tal
en kan zich hierdoor wel als een
duiveltje in een wijwatervat
weren, maar het brengt niet al
te veel zoden aan de dijk Vorig
jaar hadden ze nog een
straatlengte voor op gebied van
techniek en uithouding om te
compenseren, maar ook de
andere ploegen evolueren in de
goede richting. Fredotrans krijgt
het moeilijk om stand te houden

in dit drukke landbouwseizoen.
Heel opvallend is de algemene
niveauverhoging dit jaar.
Ook bij de Recreanten zien we
een heel hoog niveau : we
kunnen de meeste ploegen echt
geen Recreanten meer noemen.
Als deze betere compeitierecreanten nog veel tegen de
echte "caféploegen" moeten
trekken, dan jagen we deze
laatsten voor altijd van onze
velden.(Neem het voorbeeld van
KLJ
Passendale)
Dit
zou
onomkeerbaar zijn. En dat kan
toch helemaal niet de bedoeling
zijn. Dit is géén commentaar op
één of meerdere ploegen, wel
een ernstige vaststelling. Het is

eigenlijk zelfs een compliment
aan
deze
sterke
(competitie)ploegen!
Het
is
echter een feit dat de stap naar
de
Getraindenklasse
zeer
ingrijpend is. Vooral deze
ploegen
worden
hiermee
geconfronteerd : Klein Bilkske en
KLJ Meulebeke. Zij staan samen
met 240 punten. Dat is slechts
10
punten
na
Fredotrans
(afwezig te Izegem). Misschien
moeten die twee toch eens
samen afspreken om in Houtave
(waar de schoenen minder
belangrijk zijn) ALLEBEI eens
met de Getrainden mee te doen?
Bijna zeker zouden ze ergens
puntjes kunnen afsnoepen. KLJ
Ruiselede 2 heeft ook al enkele
sterke resultaten, maar had een
echte off-day op bezoek bij de
Pony's. Zij moeten ook soms
kiezen in functie van hun eerste
ploeg. Een verschijnsel dat ook
Versieck 2 al meemaakte
(afwezig in Meulebeke), nu de
wedstrijden
tussen
hun
respectievelijke eerste ploegen
zo spannend zijn.
Den Tempel slaagt er maar niet
in hun volledige ploeg nog op het
veld
te
krijgen,
hierdoor
moesten ze telkens toegevingen
doen bij de ploegsamenstelling,
super
jammer
voor
deze
sympathieke ploeg die het
meeste
afstand
aflegt.
Fredotrans
Dames
sluiten
voorlopig het rijtje af (afwezig
in Izegem) en hadden voor
aanvang van het seizoen nog
afwezigheden voorzien bij het
seizoenseinde.
Zo wordt het weer een super
leuke en super spannende
competitie, en zien we uit naar
nog twee tornooien op het
scherpst van de snee.
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In de marge
Na een tip van Jan Lenaerts gingen enkelen van TTV Versieck naar Feestend Beert : een touwtrektornooi
nabij Halle (Vl-Brabant) die beweerden "telkens meer dan 30 ploegen" te hebben. Het bleek de waarheid
(cijfers zie 1ste blz), hoewel er dit jaar "slechts" 18 heren - en 8 dames-ploegen waren).(Geert Versieck)
Er waren echter enkele voor ons
ongeziene toestanden :
-bij aankomst bleek er per
persoon 7 euro toegang te
worden gevraagd "voor de fuif
achteraf". "Jamaar wij blijven
niet,
het
is
vandaag
MAANDAGAVOND ! Morgen moet
ik om 6 uur alweer op de baan
zijn", was geen geldig excuus.
-Er
was
geen
ploeginschrijvingsgeld en de ploegen
kregen
al
direct
20
drankbonnetjes gratis : "zij
MAKEN immers het spectakel".
Dit is nu echt wel een systeem
met visie. Jammer genoeg
kunnen onze ploegen dat op hun
eigen tornooi niet practisch
toepassen
(financieel
noch
reglementair).
-Het trekken gebeurde slechts
met een enkele trek, wat
uiteraard veel discussies over de
kant opleverde in het begin van
het tornooi.
-De
start
volgde na
een
drie...twee...één... en gold
voor beide banen tegelijkertijd.
We weten allemaal wat er
daardoor gebeurt na enkele
trekken. Dit loste men op door
GEEN MIDDELLIJN te leggen op
de grond : de scheids bepaalde
met hand en voete het midden
bij het "start-signaal".
-Al na enkele trekken begon de
drank zijn slachtoffers te eisen
bij bepaalde ploegen. Wel bleef
men vechten voor elk punt en
bleef het leuk. Maar men
mekkerde niet meer over
kantvoordeel (er werd trouwens
telkens getosst). Het touw werd
ook geen enkele keer plots
gelost bij verlies of winst!
Wie denkt dat het echter "een
boeltje" was, had het verkeerd
voor :
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-Slechts naar de finale toe liet
men (voetje voor voetje - je
kent dat wel) de toeschouwers
tot
voorbij
de
nadars
plaatsnemen. Maar niemand
werd bij het touw geduld.
-Bij de finale stonden er bijna
1000 mensen te kijken (die elk
7 euro toegang hadden betaald
!!!) Het trekken was een half uur
eerder gedaan dan voorzien, dus
men kwam niet alleen voor de
fuif.
-In dit "mager jaar" hadden de
organisatoren 26 ploegen op
een maandagavond !
-Zelfs de laatsten zeiden dat ze
een leuke avond hadden gehad.
Waarschijnlijk moeten we maar
NIET PROBEREN DIT NA TE DOEN.
(Liefst niet, eigenlijk) Maar deze
organisatoren
hebben
meer
mensen
bereikt
dan
wij
kunnen.En dit is iets om eens bij
stil te staan als we weer eens
denken dat onze regels heilig
zijn. En toch ging het ook over
touw... touw... touw... (sorry ik
krijg het toch niet over de
lippen) KOORDETRE KKEN. Hoor
ik
daar
iemand
roepen
"goedkoop
succes,
met
toegevingen
op
vlak
van
kwaliteit".
Als betrof
het
popmuziek tegenover klassieke
muziek.Weet dan dat datgene
dat een tijd geleden nog
"commerciele
brol"
werd
genoemd jaren later "hip en
trendy"
werd
genoemd. En
kwaliteit is niet meetbaar maar
een subjectieve term. Een sport
was het nauwelijks, maar wel
sportiever dan op de meeste
officiele tornooien. En in een
donker
hoekje,
haast
onzichtbaar, zaten twee mensen
van het Rode Kruis. Dit was veel
beter georganiseerd dan we op

het eerste
denken.

moment

zouden

En niet te onderschatten : zelfs
een groep als Versieck, die toch
niet bekend staat als grote
ambiancegangers,
vond
het
schitterend!!! Zelfs de ploegen
die
we
hadden
verslagen
kwamen nog eens voor een
gezellige babbel en een pintje
(teveel). Om 3 uur 's nachts zou
de zuipbeker worden uitgereikt :
30 LITER BIER... . De ploeg uit
Damme deed maar geen poging
die te winnen, en evacueerde de
tent ruim voor de klok driemaal
had geslagen.

Tussenstand competitie west
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13

601 TTC De Stove
607 KLoJo's
604 TTV Versieck
602 KLJ Ruiselede 1
603 't Parochiebladje
606 Fredotrans
611 KLJ Meulebeke
608 Klein Bilkske
605 De Pony's
610 KLJ Ruiselede 2
612 Den Tempel
609 TTV Versieck 2
613 Fredotrans dames

510
440
430
420
350
250
240
240
200
180
150
110
90
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GENSB 2009
Zoals elk jaar nam ook dit jaar een flinke delegatie van onze leden deel aan het internationale
jeugdervaringtoernooi GENSB. Ook dit jaar waren we weer de jongste delegatie. Met 3 ploegen naar de
tweede ronden, waarvan en tot kwartfinale, kunnen we spreken over goede resultaten. (Jan Lenaerts)
Boerekes uit Pulderbos moesten
in hun reeks het Nederlandse
Streefkerk laten voorgaan. Deze
groep bestaande uit verschil–
lende verenigingen die samen
trainen voor het Nationaal team
van Nederland was gewoon te
sterk. Tegen Ebbersecken uit
Zwitserland konden ze wel een
1-1
afdwingen
en
de
waarschuwingen tijdens deze
partij waren bepalend dat ze
voor deze ploeg kwamen.
Tweede in de reeks dus en een
goede uitgangspositie voor de
volgende ronde. Daar mochten
ze
tegen
Powerrangers
uitkomen. Ze wonnen deze
wedstrijd waardoor ze naar
kwartfinale
mochten
tegen
Eschbachtal. Hier eindige het
voor hen met een 7de plaats (op
41)

subtoppers die aan elkaar
gewaagd waren. Het verschil
tussen de derde tot de zesde
ploeg was erg klein en het kon
hier zowat alle kanten mee op.
Powerrangers
hielden
de
controle en werden mooi derde.
Zoals gezegd stranden ze in de
tweede
ronde
tegen
hun
landgenoten van Boerekes en
werden zo twaalfde.

Berketrekkers
uit
Merksplas
hadden opnieuw een moordloting. Met de nummers 1,2 en 3
van vorig jaar in hun reeks
zouden ze het niet gemakkelijk
krijgen. Eschbachtal werd zoals
verwacht reekswinnaar. Maar
Sins was niet de verwachte
schrik. Dat waren die andere
Zwitsers uit Mosnang. De andere
ploegen met oa Löftadalens uit
Zweden lieten ze achter zich en
werden derde in de reeks. Dat
bracht hen in de tweede ronde
tegen het Zwitserse Appenzell.
Deze waren een maatje te groot
en Berketrekkers werden zo
tiende in het totaalklassement.

Galliërs traden aan met 4 eigen
leden en 3 Powerrangers en 1
Vandakker. De ploeg was 40 kg
te licht maar toch slaagde ze er
in om 12 punten te halen. Heel
knap gedaan en goed voor een
24ste plaats. Bovendien hebben
ze de belofte vast van Johan dat
hij het bij een volgende
gelegenheid 12 keer gaat
trakteren (1 keer voor iedere
punt)

Powerrangers uit Overbroek
hadden in hun Loting iets meer
geluk dan Berkes en Boerekes.
Het was met 11 weliswaar de
grootste reeks maar geen echte
toppers. Wel zat in deze reeks
een heel brede buik van
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Fam Janssens bracht een ploeg
op het veld met 10 heel lichte
jongens en meisjes. Ervaring
leert ons dat zo’n ploegen het
erg moeilijk hebben tegen de
achttallen en negentallen van
oudere jongens. Toch deden ze
het meer dan goed met een
vijfde plaats in de reeksen en
een 20ste plaats in het
klassement.

Berketrekkers 2 (een combinatie
van 5 Berkes en 3 Janssens)
maakte erg mooie partijen waar
de stijl misschien niet steeds
matchte. Ze konden mooi
weerwerk bieden en ook 4
punten halen en eindigde op de
35ste plaats. Voor een ploeg die
30 kg te licht weegt is dat erg
knap.
Verder
was
er
nog
de
internationale Mixploeg. Waar 4

mensen van Boerekes in zaten. 1
Powerranger en verder een
Welsh, een Ier, een Nederlander
en een Engelsman. Ze waren
met negen en mochten, omdat
ze een restmix waren, met acht
en een wissel trekken. De ploeg
maakte veel plezier en draaide
op een heel ontspannen manier.
Hiermee behaalde ze 10 punten
en een 27 plaats in het
klassement.
De top 5 was
1. Mosnang (SUI)
2. Drostdy (RSA)
3. Hovmantorps (SWE)
4. Eschbachtal (GER)
5. Streefkerk (NED)
Het wordt straks op het WK
jeugd (19 sept) interessant om
eens te kijken in hoeverre deze
ploegen
afwijken
van
de
nationale
teams
die
hun
respectievelijk
land
zullen
vertegenwoordigen. Het is tegen
de filosofie van het GENSB maar
je zal dit steeds hebben. Naast
een Jeugdervaringtoernooi is dit
natuurlijk ook gewoon een
toptoernooi waar een aantal
ploegen vooral willen presteren.
En wat hebben we geleerd Piet.
Als de samengestelde ploegen
Galliërs en Berketrekkers 2 met
respectievelijk 40 en 30 kg
ondergewicht
naar
de
weegschaal gaan is dat volgens
mijn rekenmachientje samen 70
kg. In de internationale Mix
stonden 5 Belgen die minder dan
70 kg wegen. Met een beetje
initiatief moeten deze ploegen
toch dichter bij hun gewicht
geraken en zullen ze nog beter
presteren.
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