Touwtrekkers,
Voor de afwisseling neem ik even de taak
van Patje over om een voorwoord te
schrijven voor deze online bode.
Het is een stille periode op touwtrekgebeid.
De meeste verenigingen houden zich nu
vooral bezig met het spekken van de kas,
via fuiven en eetfestijnen, of werken aan de
groepsfeer via “niet touwtrekactiviteiten”.
De bestuurders zitten echter nooit stil en
zijn alweer aan het plannen voor volgend
jaar. De provinciale comités hebben hun
competitiedatums ongeveer vastliggen en
de clubbesturen stellen hun ledenlijst voor
volgend jaar samen. Nationaal kruipt er
vooral veel energie in het GENSB 2007,
maar
ook
promotie,
opleiding
en
administratieautomatisering
zijn
steeds
belangrijke agendapunten. Maar nu eerst
veel leesgenot met deze laatste onlinebode
van 2006
Jan
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Competitie West

p.2-3

Het jaar volgens Geraar
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Competitie West afgerond.
Anders dan in De Kempen is deze competitie niet zozeer ontstaan om de resultaten van de deelnemende ploegen te
verbeteren door spannende ontmoetingen, maar wel vooral om meer (nieuwe) ploegen aan te trekken. Alsook om
kandidaat-organisatoren een steuntje te geven. Hoe positief ook dat bijna alle ploegen in de loop van het jaar
overstapten naar de Getrainden, we snijden misschien zo wel onze toevoer af. Komt daar nog bij dat Vandoorne
en KLJ Knesselare afhaakten (en de tweede ploeg van Versieck twijfelt). Desondanks mogen we van een geslaagde
competitie spreken met hoogstaande tornooien en dito deelnemers! (G.V.)
Voor wie niet vertrouwd is met de
westvlaamse puntentelling : 12
ploegen schreven zich voor het
seizoen in. Hun resultaten worden
uit de tornooi-uitslagen gefilterd.
Waarbij de eerste Recreantencompetitieploeg volgt op de laatste
Getrainden-competitieploeg. Aldus
kunnen de ploegen voor ieder
tornooi kiezen in welke klasse ze
meedoen. De Pony’s stonden na
drie wedstrijddagen onbedreigd op
de eerste plaats, toen keerde het
tij…
De resultaten
Met het tornooi te Sijsele viel ook
het doek over de Westvlaamse
Competitie. Het werd nog een
spannende zevende wedstrijddag.
Voor de eerste plaats moesten De

slaagden niet in hun opdracht, De
Stove
wel.
Vijfde
werd
het
afscheidnemende Vandoorne, dat
wel een wedstrijd verstek had laten
gaan om De Pony’s te helpen hun
kansen gaaf houden.
Een
tweede
groepje
ploegen
bestond uit ‘tParochiebladje (6),
KLJ Ruiselede (7) en De Daltons
(8). Ruiselede kwam in Sijsele nog
goed opzetten, maar had nog één
plaatsje verder moeten eindigen om
’t Parochiebladje hun plaats af te
snoepen.
Deze
Izegemnaren
konden ook De Daltons achter zich
houden, die sinds de zomer een
terugval kenden. Hopelijk kunnen
zij de vreugde van het winnen vlug
terugvinden. Ook KPJ Eede hoort in
dit rijtje thuis, maar zij zetten te
laat de stap naar de Getrainden. Ze

Fredotrans. Deze eerstejaarsploeg
maakte dit jaar duidelijk nog geen
prioriteit van de competitie. Ze
kenden
echter
wel
een
SPECTACULAIRE
groei,
die
al
resulteerde in brons op het BK. Hier
horen we volgend jaar zeker nog
van!
KLJ Knesselare sluit het rijtje af,
deze KLJ-afdeling werd in de loop
van het jaar ontbonden.
Meer info
De uitslagen van competitie west
zijn
eveneens
te
volgen
op
http://west.touwtrekken.be . Hier
zullen ook de datums bekend
worden van de competitie 2007
Foto’s bij dit verslag afkomstig van
http://www.tparochiebladje.be/

pony’s voor Spivan eindigen met
minstens
één
competitieploeg
ertussen. Voor de derde plaats
moest De Stove voor Versieck
eindigen met één team ertussen.
Na een spannend tornooi eindigden
liefst 4 (vier!) teams op de tweede
plaats, waardoor het dus een echte
loterij werd. Hoedanook : De Pony’s
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lijden soms ook aan het KLJsyndroom : wisselvallige ploeg,
afhankelijk van samenstelling en/of
zaterdagavond-activiteit.
Verder volgde Versieck 2, de enige
overblijvende
ploeg
die
niet
overstapte
naar
de
Getrainde
klasse, onmiddellijk gevolgd door
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15 oktober

TTV Versieck

17 september

TTC De Stove

9 juli

TTV Vandoorne

2 juli

De Klokke

21 mei

De Pony's

17 april

KLJ Ruiselede

Team

26 maart

Ranking

KLJ Knesselare

Competitie West uitslagen

Totaal

1

Spivan-LG Ruiselede

140

130

120

130

150

150

150

970

2

De Pony 's

150

150

150

110

120

120

150

950

3

TTC De Stove

0

140

150

150

130

130

150

850

4

TTV Versieck

120

130

110

100

120

140

120

840

5

TTV Vandoorne

130

110

130

140

100

0

110

720

6

't Parochiebladje

110

110

100

70

80

90

70

630

7

KLJ Ruiselede

80

80

80

80

140

70

90

620

8

De Klokke

100

110

90

60

90

100

60

610

9

KPJ Eede

70

50

50

100

50

110

80

510

10

TTV Versieck Gemengd

90

50

60

120

70

0

50

440

11

Fredotrans

50

60

70

0

60

90

100

430

12

KLJ Knesselare

60

70

40

0

0

0

0

170
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2006, Het jaar, door de bril van Geraar.
Man, man, man… dat was me het touwtrekjaartje weer. De oogst is weer mislukt : te lang op het veld blijven
staan, met al die touwtrekdingen. Ik zal weer minstens een volle dag moeten werken om alle subsidies aan te
vragen.
In augustus hadden we het
jaarlijkse Belgisch Kampioenschap,
ook al gingen we naar het
buitenland
in
België
(Schots
grondgebied voor 1 weekend).
IEDEREEN was het er over eens :
het was het beste BK van het jaar.
Zelden zo ’n anunimiteit (of hoe
noemen ze die dingen?) gehoord
binnen BTB. Er kwam zelfs een
reportagersploeg
van
BrusselVlaams De Pony’s filmen in de
categorie “Eeuwige tweede” en het
moet gezegd dat De Pony’s goed
hebben meegewerkt. Ze werden
tweede na Spivan die in hun eerste
deelname niet Diesel waren of
Loodvrij, maar wel Super. De
Pony’s werden nog wat opgepept
door een aantal Schotten die
openbaarlijk
met
hunne
zak
kwamen spelen, maar het mocht
niet zijn…
’s Morgens hadden de Joliekes (ook
al eerste deelname) al het goud
gewonnen voor de vrouwmenschen
van Versieck. Jan lenaerts, altijd
goed voor een mooie woordspeling
(ook al weet hij het zelf niet altijd)
noemde de Damesfinale een trek
“op het scherp van de snee” in zijn
verslag. Fijn, Jan, fijne humor!
’s
Morgens
hadden
ook
de
Berketrekkertjes bij de Jeugd flink
goed achteruit geboerd : ze werden
eerste. Pas op : wij zeggen hier op
den hof wel “Wie scheten laat,
boert achteruit” maar het waren
dus wel de andere ploegen die hier
scheten lieten tegen de sterke
Berken.
Ik zeg “At ge’t gedacht jongens?”
“Ja natuurlijk Geraar, als we de
besten zijn, kunnen we iedereen
aan.”
Nuchtere
mannen,
die
berken, of toch alvast iets nuchterder dan de Boerekes op ’t eind van
de middag.
Tenslotte wonnen ook de Galliers
hun klasse. Maar die hadden hun
tactisch plannetje klaar : direct na
de zestallen kwamen ze het terrein
volgooien met oude kranten en
tijdschriften. Ik daar direct naartoe,
ik zeg “Patrick, Johan, wat gaat ge
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doen?” “Laat ons gerust Geraar,”
zeiden ze, “dat is ier tactiek : op
papier zijn we vandaag de besten.“
Ik was al gans de dag aan het
denken, miljaar de Janssens vallen
tegen vantjaar. Tot bleek dat ze er
niet waren. Die waren dus vreemd
gegaan, in ’t buitenland, samen
met
de
Mertensbende.
Ons
Germaine zei nog van “da is toch
nie erg, veel ploegen waren content
dat de Janssens vreemd gingen, zo
konden ze ook eens winnen.” Maar
da is zever in zakskes : toen ik
vreemd ging, in ’t jaar 74 (warm,
veel regen, graan allemaal kapot, 4
hele dagen subsidies aangevraagd)
met hete Rozanne, had ze zoveel
begrip nie. Mijn eksteroog is toen
den
eerste
keer
helemaal
toegeslegen van da mens.
In september gingen de echte
kerels naar het buitenland voor het
WK. Pas op, het buitenland was dus
MAAR Nederland. Opvallend : d’er
zijn daar echt niet meer caravans
dan op onze wegen hoor, haja ze
zitten hier allemaal.

Allez, soit, enfin, bref, grappig
taaltje hebben die kezen dus ook
wel hé, die gebruiken ook Franse
woorden als ze er eentje denken te
kennen zoals “zjudoranze” in plaats
van fruitsap. Ik als trotse vlaamse
oud-strijder zou dat dus NOOIT
doen hé Franse woorden gebruiken!
Zjamais de ma vie!
Franssprekenden zijn dan ook
zowat de enigen die niet naar het

WK in Assen-Nederland kwamen…
uit gène voor het Nederlandse
Frans, vrees ik!
Allez, Assen dus, met ieder jaar
weer een of ander WK : vorig jaar
nog het WK zaklopen : nu nog
kennen we de uitdrukking “we
zitten in zak en assen”. Pffft,
zaklopen : geen fluit aan! Gelukkig
was het Touwtrekken wat beter
georganiseerd dan dat zaklopen :
vorig jaar hadden ze nog ene
afgevoerd naar het ziekenhuis voor
geelzucht. Toen de dokter na twee
weken langs kwam , bleek het een
chineeske te zijn… . Of die dat ze
dachten dattem zijn tong had
verbrand, omdat ze hem niet
verstonden? Was gewoon een
Oekraïener, toch?
Oekraïenezen, Letten (korteletten,
maar ook lange letten), die mannen
betalen meerdere maandlonen om
naar het WK te komen. De Ieren
van
Boley
TOW
daarentegen,
komen gratis! Die zijn zo oud dat ze
gratis met de belbus mogen komen.
Man, man, man,… nu ga ik een
lekker côte à l’oske eten. Hoe

zouden
de
noorderburen
eigenlijk noemen?

dat

Geraar Kastaar, live vanop den hof.
P.S. : Gelieve “Geraar van de
Pony’s” niet meer lastig te vallen
met de vraag of hij
schrijver is. Hij is mij nie nie
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