We zijn terug gestart!!
De eerste competitiedag zit er op en dat ze
er zin in hadden was duidelijk te zien.
Het valt op dat de meeste touwtrekkers
spreken over de kilo’s van deze winter en
hoe slecht ze wel niet in vorm zijn. Buiten
de normale pij n in de armen waren er geen
speciale dingen aan de hand. Een beetje
abnormaal dan wel is de agenda voor 2007.
De touwtrek agenda zit ei vol en de neven
activiteiten stapelen elkaar op. Zo worden
er in het voorjaar 2 cursussen voor
wedstrijdleiders georganiseerd, het GENSB
in België in augustus en in het najaar de
eerste
officiële
trainercursus
voor
touwtrekken (initiator niveau BLOSO samen
met enkele andere traditionele sporten).
De sportieve doelstellingen voor België?
Graag hadden we weer iets beter
gepresteerd als in 2006 maar het zelfde
niveau behouden zou al een mooi resultaat
zijn. We hopen dat we onze nationale kern
terug wat kunnen vergroten en dat we met
een stevige delegatie België richting podium
kunnen trekken.
PS: Inschrijven voor de
wedstrijdleiders of trainer
cursus kan nog steeds.
Laat me gerust iets
weten!!
Sportieve groeten,
Patrick
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Internationaal toernooi 20y Lagerwije
Ter ere van hun 20jarig jubileum organiseerde TTV Lagerweij uit het Nederlandse Renswoude op 19 en
20 januari een internationaal toernooi. Dit deden ze in de discipline waarmee ze de laatste jaren toch de
grootste successen hadden geboekt, namelijk het indoor touwtrekken(art. Jan Lenaerts) (foto’s EJ Van
Raamsdonk)
vele
verassend,
ttv
West
Friesland (gewest west) met de
trofee lopen. De Ierse en
Engelse ploegen vielen mij wat
tegen. Dat kan gedeeltelijk aan
de
kwaliteit
van
de
tegenstanders gelegen hebben,
maar ik kan me toch niet van
de indruk ontdoen dat ze
gewoon
niet
echt
perfect
draaide.

Indoor touwtrekken, op rubber
matten, word wel eens het
formule 1 van de touwtreksport
genoemd. Het is een streven
om met technische perfectie uw
gewicht als kracht op de rubber
te zetten. De kleinste fout wordt
zwaar
bestraft.
In
België
hebben we geen ploegen die
zich
hierin
gespecialiseerd
hebben (We kiezen in de winter
eerder voor de Parijs- Dakar
achtige manegetoernooien). Er
waren dan ook geen Belgische
deelnemers. Wel zagen we
deelnemers
van
Engeland,
Ierland en Spaans Baskenland
aan het werk.

aangetast.
In
de
lage
gewichtsklassen en de dames
drukte ze duidelijk een stempel
op
het
toernooi.
In
de
zwaardere klassen waren het
zoals verwacht de friezen die de
scepter zwaaiden, maar de west
Nederlandse ploegen kwamen,
ook hier, goed mee. In de
koninginneklasse
ging,
voor

Zoals dat alleen kan met een
indoortoernooi werd de sfeer
erin gehouden met aangepaste
muzikale omlijsten en met
lichtspektakel of gerichte spots.
Tijdens de korte pauzes stond
iedereen,
inclusief
de
wedstrijdleiding, te dansen of te
huppelen. Die sfeer erin houden
was ook nodig, want met 3
programma’s na elkaar was het
toch een lange dag die om 20
uur eindigde met een slotshow.
Ik denk dat iedereen zeer
tevreden
was
van
het
evenement
de
mooie
organisatie … Ann en ik hebben
alleszins
genoten
om
als
toeschouwer
dit
spektakel
mogen beleven.

Vooral
de
Basken,
welke
vanwege
nationaliteitsproblemen uit TWIF
zijn gestapt, zagen in dit
toernooi een mogelijkheid om
zich
toch
internationaal
te
meten
en
waren
massaal
aanwezig. Naar mijn gevoel
heeft
het
gebrek
aan
internationale
ontmoetingen
hun kwaliteit voorlopig nog niet
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Competitie Antwerpen
De competitie in Antwerpen Zuid Nederland is weer van start gegaan. 150 touwtrekkers bonden hun
schoenen om en kwamen in de ring. Op 3 juni zullen we weten wie dit seizoen het best gedraaid heeft
en wie klaar is voor de grote evenementen zoals het EK of het GENSB.
We hadden 2 ploegen minder
dan het start toernooi van vorig
jaar. De 20 ploegen kwamen
wel
van
13
verschillende
verenigingen terwijl vorig jaar
de
22
ploegen
uit
12
verenigingen
kwamen.
Deze
spreiding
over
meerdere
verenigingen
is
een
groot
pluspunt. Dit garandeert de
continuïteit
van
de
touwtreksport in onze regio en
maakt ons minder afhankelijk
van het wel en wee van enkele
grote clubs.
Op
de
openingsdag
namen
3
nieuwe
verenigingen
deel.
De
Jolliekes
is
een ploeg die
vorig
jaar
gestart
is,
maar voor de
eerste maal
competitie
trokken.
Vandakker is
een ploeg die
pas
enkele
maanden
bestaat. Ze is
echter, door
een aantal leden, opgericht op
de fundering van de Bosapen.
Op deze manier maakt deze
jonge ploeg een doorstart onder
een andere naam. Helemaal een
verrassing waren voor ons de
Powerrangers. Deze ploeg uit
Overbroek (Brecht) heeft al wel
wat
ervaring
op
recreantentoernooien in Brecht,
maar voor ons waren ze een
grote onbekende.
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In de GENSB klasse namen 8
ploegen deel. De Boerekes
lieten direct hun ambitie blijken
om hun titel van vorig jaar te
verlengen. Zonder al te veel
kleerscheuren haalden ze alle
punten binnen. De ploeg van
Fam Janssens is wat ouder
geworden en overtuigde nu
meer
dan
vorig
jaar.
Ze
behaalde dan ook de 2de plaats
voor
Mertensmannen.
Berketrekkers en Powerrangers
eindigde op een gedeelde 4de
plaats en Jagersrust, Jolliekes

Jagersrust bijna compleet stil
ligt. Globaal hadden al de
ploegen wat moeite als de
wedstrijden wat langer duurde.

en Janssens 2 eindigde gedeeld
6de.

geklasseerde
ploeg
terwijl
pony’s
een
puntje
hadden
gehaald bij Touwtje. Zesde
werd Mertensmannen, zevende
Jagersrust combi Achtste en
verrassend werd nieuwkomer
Vandakker.
Negende
Noormannen, tiende Modesten,
elfde Jagersrust Dames en
twaalfde Versieck.

In de namiddag hadden we met
12 ploegen een goed gevuld
programma. Bijna traditioneel in
begin van het seizoen, zagen
we een sterk Janssens en een
misschien
tegenvallend
Jagersrust. Op zich is dat ook
niet zo abnormaal. Fam Janssen
traint (zij het op wat lager
niveau) de winter door, terwijl

Eerste werd dus Fam Janssens
1. Gevolgd door Jagersrust.
Touwtje uit Laren (NH) draaide
zeer vlot en trok gelijk tegen
Jagersrust … ze lieten echter
een steekje vallen tegen de
Pony’s.
Vierde
werd
Fam
Janssen 2 gelijk met de Pony’s.
Janssen 2 won wel van Pony’s
maar trok gelijk tegen een lager
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Door een andere bril

(herhaling gedrukte bode januari)

15 oktober laatsleden gebeurde het dan toch: iets wat weinigen hadden verwacht aan het begin van de
competitie: Spivan werd West-Vlaams kampioen touwtrekken. Nochtans was er een klein groepje
Pony’s die het wel verwacht had. Alvast een dikke proficiat, ook voor die prestatie op 20 augustus
laatstleden, want Belgisch kampioen wordt je niet zomaar
Toch even dit:
Vreemd genoeg werden alle
ogen iedere keer op één ploeg
gericht, die er dan volgens
velen als “de grote verliezer”
uitkwam.
Dit
komt
hoogstwaarschijnlijk omdat ze
hard trainen en er toch niet in
slagen om Spivan achter zich te
houden in de competitie en op
het BK.
EN TERECHT
(zie ik velen denken) Maar wie
zich niet enkel bezighoudt met
wat zich aan de oppervlakte
afspeelt en zich er eens in gaat
verdiepen, ziet het wel anders.
Want Belgisch kampioen wordt
je niet zomaar. Zeker niet als je
zo’n slordige 250 kg meer
weegt dan je tegenstrever en
nog een paar vouwenbenen
meer aan het touw hebt staan.
Het is wel zo dat Pony ’s volgens
velen wat meer conditie in huis
hebben, maar deze slinkt recht
evenredig met de meerwaarde
aan
gewicht
van
de
tegenstander.

Inderdaad, voor de vlugge
lezers: pony’s verloor er dus 3
keer van!
VERWONDERING
Want ja iedereen schrok ervan
dat Pony’s de 4de competitiedag
verloren! (na de eerste 3 te
hebben gewonnen) “How wat
nu? Die fijne knapen verliezen
op
keiharde
grond.
“Ongelofelijk!”
Nog
meer
opschudding op 9 juli want
opnieuw trokken ze aan het
kortste eind. Ja, daar verloren
ze puur. Geen uitvluchten!
En
ja,
omdat
3
maal
scheepsrecht is, verloren ze
zelfs bij De Stove, terug op
keiharde grond en met slechts 3
basistrekkers,
want
twee
trekkers waren toen naar het
WK om daar hun eer te gaan
verdedigen. Jammer genoeg
hoor je dan spreken over “ze
laten hun ploeg in de steek” of
“is er geen teamgeest?”. Geen
nood beste mensen, er is over
gepraat en gedacht. Maar dit

even terzijde.
INDERDAAD
Grond is grond en is voor ieder
gelijk! En juist daarom heeft
een zware ploeg op harde grond
voordeel, net zoals een meer
tec hnische ploeg dat heeft in de
zachtere grond.
CONCLUSIE
Iedereen gelijk voor de wet of
de regels. En dus mag iedereen
zoveel wegen als hij maar wil.
En
iedereen
mag
een
combiploeg maken, dat hoort er
nu éénmaal bij. En net daarom
mogen ze uitgeroepen worden
tot Kampioen van zowel België,
als van West-Vlaanderen. En
dat wordt hen gegund! Het is
wel spijtig dat velen De Pony’s
bestempelen
als
verliezer,
terwijl
het
amper
een
grassprietje scheelde… (liefst
vier ploegen stonden gelijk op
de laatste wedstrijddag). En dat
ze wel eervol tweede werden !
Anoniem

RESPECT
Zo is het ook verlopen in de
competitie, daar konden Pony’s
schijnbaar geen vuist maken
tegen de kanaries. Maar ook
hier kwam de tegenstrever met
ettelijke kilogram’s meer aan
het touw te staan. En een
combiploeg valt nu eenmaal al
moeilijker over de streep te
trekken.
Het jammerlijke is dat velen
blijkbaar vergeten dat deze
bijna voltallige beloftenploeg
(pony’s) ook 4 tornooien van de
7 won, en dus Spivan evenveel
keer over de meet trok!
Pony's tijdens de tweede competitiedag
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