Touwtrekkers,
Wie van Jullie aan het bidden geweest heeft
voor dit warme weer weet ik niet, dat jullie
allemaal goed weer willen op jullie tornooi
kan ik best begrijpen, maar als het niet
gaat regenen, staat er tegen half het
seizoen geen pijltje groen gras meer op de
terreinen.
1 voordeel, mijn eigen gazon heeft veel
weg van de Kalmthoutse Heide waardoor ik
niet moet maaien en ik meer tijd heb om te
trainen.
Het grasseizoen is volop aan de gang en de
nieuwe ploegen hebben dit wel geweten.
Voor vele is dit steeds een aanpassing maar
meestal is de aanpassing na enkele
wedstrijden een feit.
Voor de ploegen die nog hars, truien,
schoenenadvies, … nodig hebben twijfel niet
om me te contacteren. We zullen steeds
proberen te helpen. Stuur even een mailtje
patje.vdh@telenet.be
Patrick,
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DA MAG NIE !!!
Alles mag … zolang de scheidsrechter het niet gezien heeft. Dat is in elke sport een vaste waarde en
ook bij touwtrekken is het steeds een spel tussen scheidsrechters en spelers om elkaar te slim af te
zijn. Daar is niks mis mee! De laatste tijd merken we echter dat heel wat leden verontwaardigd
reageren omdat ze niet weten wat ze fout doen. Vanaf deze maand starten we met een artikelenreeks
waarbij we telkens, aan de hand van een duidelijke foto, een bepaalde overtreding bespreken. Let op!!
Dit is geen publieke veroordeling van de geplaatste touwtrekker, maar een foto zegt nu eenmaal meer
dan een tekening.(Tekst Jan Lenaerts, 2de visie door Christel Heylen, foto Cock van Vuuren.)
Klemmen
Klemmen bestaat er in veel
vormen en kleuren. Het word
in de TWIF manual dan ook
zeer ruim omschreven als
“any hold which prevents the
free movement of the rope”

… vrije beweging van het
touw moet hier gezien worden
zoals omschreven in regel 11,
12 en 13 die handelen over
greep en touwtrek positie.

Op deze foto zien we een vorm
van klemmen met de elleboog.
Je ziet duidelijk hoe het touw
naar beneden gedrukt word
door de elleboog. Daardoor
word de elleboog als extra
verankeringpunt gebruikt. In dit
geval zien we dat het touw ook
nog tegen het bovenbeen wordt
gedrukt. Wat opnieuw een extra
verankeringpunt betekent. Ten
onrechte word soms wel eens
gedacht dat klemmen enkel op
het bovenbeen kan. DIT IS NIET
ZO. Ook indien in dit geval het
touw niet zou steunen op het
bovenbeen, was deze houding
een klem vanwege de elleboog.
Greep
Greep is zo mogelijk nog ruimer
“any grip other
omschreven
than the ordinary grip as
described in Rule 11, 12 and
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13” . Men spreekt hier over
“gebruikelijke
greep”.
Wat
opnieuw zeer ruim is. Specifiek
over deze gebruikelijke greep, is
omschreven dat de handpalmen
omhoog gericht moeten zijn en
het touw moet lopen tussen het
bovenlichaam en het bovendeel
van de arm.

aanmaning
klemmen.

Op de foto zien we dat deze
touwtrekker
zijn
rechter
handpalm niet omhoog, maar
naar zijn lichaam gericht is.
Door de klem wordt het touw
ook lager gedrukt dan de
“gebruikelijke greep”. Op greep
worden weinig waarschuwingen
gegeven. Dit omdat ze meestal
eigen zijn aan meer specifiek
omschreven overtredingen zoals
klemmen of tillen. Ook in dit
geval heeft de touwtrekker een

Nadeel
Doordat scheidsrechters deze
fout moeilijk kunnen zien ga je
deze houding als snel als een
gewoonte
ontwikkelen
en
bestaat er de kans dat je
hiervan afhankelijk word. Op
internationale toernooien met 3
scheidsrechters kom je dan
jezelf tegen. Zeg voortaan beter
dank-u-wel
tegen
de
scheidsrechter,
wanneer
je
hiervoor een aanmaning krijgt.

gekregen

op

Voordeel
Uiteraard weet een touwtrekker
zelf het beste waarom hij een
overtreding maakt. Door het
klemmen
heb
je
extra
verankeringpunten waardoor je
de handen wat kan sparen.
Door de handpalm te draaien ga
je
andere
spiergroepen
aanspreken.
Door
met
de
elleboog te steunen krijg je zelf
meer stabiliteit. Door het touw
laag
te
drukken
is
de
hefboomwerking van lichaam
ook beter.
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Pony's de knikkers, Spivan de eer.
Het was er weer het dagje touwtrekken om "U" tegen te zeggen: 9 competitieploegen en 7
recreantenploegen Mooi weer, goede organisatie, veel volk..(Jürgen Cools)
Het bleek een kei harde dag te
worden. Al van in het prille
begin konden we zien dat er ook
dit jaar niks, maar dan ook niks
zou
weggegeven
worden.
Spivan trok direct gelijk tegen
Pony's. Stove won wel zijn
wedstrijd van Versieck en bleek
dus al vlug op rozen te zitten.
Versieck verloor al vlug een
beslissende
trek
tegen
Fredotrans. En 't parochiebladje
won met hun 548 kg van KPJ
Eede. De toon bleek gezet te
zijn. En al vlug was duidelijk dat
er zich 3 sterke ploegen
vormden die gingen strijden
voor het podium.
KLJ Ruislede won 3 punten
tegen Daltons en dit bleek wel
een beslissende overwinning te
zijn, samen met het punt dat ze
afnamen van Versieck om zich
te vrijwaren van die rode
lantaarn.
't parochiebladje deed terug een
gouden zaak door 3 punten te
nemen van Versieck. Het werd
hier al duidelijk dat hun
mannetje
meer
hun
dus
duidelijk
zijn
vruchten
zal
afwerpen. Versieck won dan wel
van de enige Nederlanders
onder ons en zo stelden ze zich
op de 6de plaats van de dag.
Spivan verloor na 2 punten ook
nog 3 punten tegen Stove
waarna ze het verder dus niet
meer zelf in de hand hadden.
Want als Stove of Pony's alle
punten blijven halen dan komt
de eerste plaats in gedrang.
Fredotrans
presteerde
sterk
vandaag maar moest het in een
spannende strijd afleggen tegen
de
Izegemnaren
die
een
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mannetje meer in het touw
staan hadden. Jammer voor
hen, maar het publiek genoot
met volle teugen.
Spivan, Pony's en Stove bleven
daarna alles winnen. Hoewel
Pony's het meeste pijlen leek
verschoten te hebben tegen KPJ
Eede die voor hen best een
moeilijke klant bleek. Pony's
moesten aantreden tegen hun
traingezellen van Stove. Een
lange
spanende
strijd
ontketende
zich,
publiek
genoot,
strafpunten
werden
gegeven. Maar Pony's bleken op
het laatste nog net iets meer
karakter in huis te hebben. Het
was sensatie ten top, maar
iemand moet winnen...
De laatste wedstrijden bleken al
vlug overbodig te zijn. Plaatsen
leken verdeeld, MAAR... Pony's
die blijkbaar die had moeten
gaan tegen Stove mispakte zich
wat aan Fredotrans. Bijna kon
fredo een gelijkspel uit de wacht
slepen wat Stove ging op één
brengen. Pony's won uiteindelijk
3 harde punten en kon met 150
punten naar huis.
Door het gelijktrekken van
Spivan en Pony's bleek alles
vooraan te eindigen met slechts
1 punt verschil. Spanning ten
top dus, en daarvoor doen we
het dan toch?
't parochieblaadje mocht mee
naar de kruisfinales met 15
punten
gevolgd
door
Fredotrans. Versieck werd 6de,
Eede 7de, Ruislede 8ste en
Daltons 9de, maar ook in de
tweede helft bleek alles op een
zakdoek te zitten. Daltons kon
spijtig genoeg niet profiteren,
maar wees maar zeker dat we

daar het laatste nog niet van
gezien hebben.
De kruisfinales gingen tussen
Stove
Spivan
en
't
parochiebladje - Pony's. Al vlug
bleek dat Stove geen verhaal
meer had tegen de kanaries. En
Pony's hadden 3 trekken nodig
om door te stoten naar de
finale. In de kleine finale bleek
de hervormde ploeg van Stove
sterker
te
zijn
dan
de
gehavende
ploeg
van
't
parochiebladje. En in de finale
stond
geen
maat
op
de
ontketende ploeg van Spivan
tegen de moegestreden Pony's.
Reacties van de top 3:
Spivan:
"we
kunnen
dus
winnen
tegen
Pony's
en
Stove..."
Pony's: "We waren kapot van
de trek tegen Stove en kwamen
gewicht tekort in de finale..."
Stove: "Voor hetzelfde geld
winnen we tegen Pony's en is de
dag opeens totaal anders..."
Conclusie:
Er schiet zich niemand met kop
en schouders bovenuit.
De strijd is nog nergens niet
gestreden en er zullen nog veel
harde trekken komen.
Pony's, Stove en Spivan zullen
hoogstwaarschijnlijk
strijden
voor het kampioenschap, maar
matten ze elkaar niet af zodat
de underdogs met de punten
gaan lopen?
In de middenmoot lijkt het er
zeer spannend te gaan worden.
Ook hier is nog niets gezegd en
zal het strijden blijven tot de
allerlaatste
trek
van
het
seizoen.
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De fratsen van Geraar Kastaar (live vanop den hof)
Ik Geraar Kastaar, verslaggever levend vanop den hof, wil de eerwaarde touwtrekkers toch volgende tip
meegeven .
In de Kempen en in de Far West
wordt er niet alleen een andere
variant van het touwtrekken
toegepast… . Zo trekken ze in
de kempen per kilo, gelijk in ’t
slachthuis. In de West drukken
ze de waarde van een vrouw uit
in percenten (66,6) van een
vent! (Bedenking :voor hoeveel
telt ’n dwergvrouwke dan mee?)
… Maar wie goed luistert (?) zal
ook bemerkzaam zijn op het feit
dat men zich van een lichtelijk
andere taal bedient!
Enkele voorbeelden :
-“Inderdaad/toch wel” wordt bij
de enen “Da-ies-joeng-da-ies”
bij de anderen dan weer :
“Battoet-gie” of “Bettn-doet” (of
korter : “Toette”).
-“We gaan ervoor” bij het begin
van
een
trek
wordt
dan
“koemmoepp-eh”
hetzij
“howzeh”.
-“Dit/dat” wordt dan weer
“Dees” of “Dadde”
- Werkwoordsvervoegingen :
“We hebben” kan vertaald
worden door “we hemme” of
door “wunder-en”
-Iets
moeilijker
wordt
het
dialect “ullie” of “ulle”, want een
“ulle” is aan de kust een
“scheel”, wat hier eens GEEN
stand van de ogen is, maar een
“schulleke”… een deksel of ook
nog een kroonkurkje.
-Ook moeilijk : Antwerpse
frikandellen, zijn eigenlijk ook
“hekapt-balln”,
Westvlaamse
frikadillen zijn echter “curriewoersten”.
-Aansluitend : “Nen hotdog”
wordt
dan
ook
met
“ne
frikadillewoste” gemaakt, waar
“ne goddoch” (hoewel hetzelfde
geschreven)
met
een
zwanworstje
wordt

4

gefabriceerd.
Nen Zuid-Afrikaan zou d’ er zijn
jongen nie meer in terug
vinden-nie.

Wie kent nog voorbeelden?
trekkersbode@touwtrekken.be .
Als we er voldoende hebben,
maken we een nieuwe collage.

Maar waar ik u vooral voor wil
attentief maken : als een Westfiete zegt “Die vrouw is mij een
hji-ete”, bedoelt hij “Het is een
geit”. VERGIS U ECHTER NIET :
als een Kemperling hetzelfde
zegt, bedoelt hij toch net iets
anders…
Geert Versieck : “I didn’t do it !”
Bij het verdelen van de nieuwste Trekkersbode sprong een anoniem artikel
op de laatste bladzijde in het oog : een oproep om ook een Westvlaamse
delegatie te sturen naar EK’s/ WK’s. Op zich natuurlijk een nobel initiatief,
maar zoals alle Westvlaamse competitiedeelnemers weten, valt dit telkens
samen met het tornooi van De Stove. (Dit jaar werd het EK uitzonderlijk
verzet van datum.) Al dezen weten ook dat De Stove niet de favoriete
ploeg is van ondergetekende. (Dit hoeft ook niet, zolang er maar een
wederszijds respect als sporters is). Maar dit ontlokte bij zowat elke lezer
het idee dat ik de briefschrijver was.
Ik wens dan ook duidelijk te maken dat ik NIET oproep om eventuele latere
tornooien van De Stove links te laten liggen, zoals de briefschrijver
onrechtstreeks wel doet. (Als de organisatoren van Houtave vast houden
aan hun vaste weekend.) Dit tornooi werd bij meerderheid van stemmen op
de vergadering van PCW toegevoegd, en dan moeten we ons daar ook
naartoe schikken!
Ik wens ook te stellen dat ik mij NIET verlaag tot het schrijven van
anonieme artikels, maar dat ik eerlijk voor mijn woorden uitkom. (Het lijkt
me ook nogal stom om op te roepen tot dialoog, als de schrijver zichzelf
niet durft te benoemen.) Misschien kan het hoedanook niet dat er
anonieme artikels in ons bondsblad staan. Wie zich schaamt voor zijn/haar
woorden, of achter de rug ruzie stookt, kan waarschijnlijk beter zwijgen.
Dus : totdat we (PCW-ploegen) overlegd hebben met de organisatoren te
Houtave, of tot we op vergadering een koe een koe durven te noemen
(kan/kon er wel een officieel tornooi op zo’n weekend? Wie durft zijn mond
open en bloot open te doen?), zou ik zeggen : kom met zoveel mogelijk
ploegen naar Houtave ! Ik steun alvast geen mogelijke (onrechtstreekse)
boycot van hun tornooi. En vooral : DEZE OPROEP in de Trekkersbode
KOMT NIET VAN MIJ, noch van iemand uit onze ploeg.
Geert Versieck
P.S. : Mochten Westvlaamse mensen dit jaar (EK op vrij trek-weekend)
beslissen om naar het EK te gaan, zal ik dat alleen maar heel sterk
toejuichen !
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