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Het adres voor de algemene post van de NTB is: dhr. D. Konijn, Middenweg 54, 1462 HD  Middenbeemster, 
e-mail: secretariaat@touwtrekken.com

  DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter: dhr. S. Rooks, Burgemeester Tenkinkstraat 3, 7001 ET Doetinchem,
mobiel: 06 - 28 79 44 33, e-mail: voorzitter@touwtrekken.com
Secretaris: dhr. D. Konijn, Middenweg 54, 1462 HD  Middenbeemster, 
mobiel: 06 - 20 91 57 42, e-mail: secretariaat@touwtrekken.com
Penningmeester: dhr. W. Morskieft, Vockersweg 16, 7554 RK Hengelo
mobiel: 06 - 53 97 62 13, e-mail: penningmeester@touwtrekken.com
Vicevoorzitter: vacant
TWIF-vertegenwoordiger: dhr. S. Koetsier, Veenendaalseweg 7, 6745 XJ De Klomp
mobiel: 06 - 82 80 66 16, e-mail: twifrepnl@touwtrekken.com

  ALGEMEEN BESTUUR
Zuid: vacant
West: dhr. F. Brandstätter, Wilhelmina Druckerstaat 70, 2401 KG Alphen aan den Rijn
mobiel: 06 - 54 64 76 20, e-mail: fritzbrandstatter@hotmail.com
Noord: dhr. L. Hilgenkamp, Stickerstraat 28, 7721 DP  Dalfsen
telefoon: 06 - 28 65 15 38, e-mail: leohilgenkamp@home.nl
Oost: dhr. A. van den Berg Höfteweg 5, 7261 ND Ruurlo
mobiel: 06 – 18 69 17 27, e-mail: anton.v.d.berg@hotmail.com

  SECRETARIATEN GEWESTEN
Noord: mevr. J. van Velzen, Hofland 19, 8401 SH  Gorredijk
mobiel: Tel. 06 - 28 75 66 91, e-mail: ntbnoord@gmail.com
Oost: dhr. M. Hiddink, Beekstraat 2, 7255 KS Hengelo (Gld)
mobiel: 06 – 21 96 52 68, e-mail: oost.secretaris@gmail.com
West: vacant
Zuid: dhr. J. Bartels, Tussenweg 8, 4735 TB Zegge
mobiel: 06 - 20 73 93 47, e-mail: info@bartelsplant.nl

  SECRETARIATEN GEWESTELIJKE PROMOTIE KOMMISSIE
Noord: dhr. S.J. Miedema, Lytse Buorren 20, 8842 L J Welsryp
mobiel: 06 – 30 30 69 34, e-mail: promotientbnoord@gmail.com
Oost: dhr. S. Vaanholt, Kerkweg 55, 7562 PG Deurningen
mobiel: 06 – 10 02 90 64, e-mail: promotie.touwtrekken@gmail.com
West: mevr. C. van der Helm, Heuvelspad 24, 6711 JP  Ede
mobiel: 06 - 10 14 18 55, e-mail: caroline.vander.helm@hotmail.com
Zuid: vacant

  GEWESTELIJKE WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Noord: dhr. R. van Valkenburg, Master de Jongwei 2, 9219 VN de Tike
mobiel: 06-51 70 29 46, e-mail: ronaldvanvalkenburg@hotmail.nl
Oost: mevr. A. Poorterman, Schimmelpennincklaan 17, 7203 EV Zutphen
telefoon: 0575 - 51 82 09, e-mail: poorterman@planet.nl
West: Irene van der Helm, 06-12513330, Oomskind 67, 2635 MB Den Hoorn, 
e-mail: coordinator.indoor.west@gmail.com
Zuid: dhr. J. Bartels, Tussenweg 8, 4735 TB Zegge
mobiel: 06 – 48 24 82 31, e-mail: info@bartelsplant.nl

  SECRETARIATEN LANDELIJKE KOMMISSIES
Wedstrijdcommissie: mevr. R. van Raaij, Hallseweg 15, 6961 LS Eerbeek
mobiel: 06 - 12 09 00 42, e-mail: rvanraaij@touwtrekken.com
Jeugd: dhr. J. Brummelman, Koopmansweg 3, 7241 RG Lochem
mobiel:06 – 52 03 23 29, e-mail: brummelman.jeroen@gmail.com
Promotie: dhr. S.J. Miedema, Lytse Buorren 20, 8842 LJ Welsryp
mobiel: 06 – 30 30 69 34, e-mail: promotiecommissie@touwtrekken.com
Begeleiding Nationale Teams: dhr. S. Rooks, Burgemeester Tenkinkstraat 20, 7001 EV Doetinchem
mobiel: 06 - 30 06 27 18, e-mail: voorzitter@touwtrekken.com
Nationale Beoordeling: mevr. A. Poorterman, Schimmelpennincklaan 17, 7203 EV Zutphen
telefoon: 0575 - 51 82 09, e-mail: poorterman@planet.nl

  TREKKERSPOSTKOMMISSIE
Voorzitter: vacant
Bestuurslid, eindredacteur: dhr. Frans Pool, Opper Haudmare 2, 9241 WD Wijnjewoude
telefoon: 0516 - 48 15 97, e-mail: trekkerspost@gmail.com
Bestuurslid, correspondent gewest Noord: mevr. Aaltje Harink-Nieuwland, Sluitersdijk 24,
7554PG Hengelo, telefoon 06 - 11 13 20 96, e-mail: aaltje_n@hotmail.com
Bestuurslid, correspondent gewest Oost: dhr. Wim Morskieft, Vockersweg 16, 7554 RK Hengelo
mobiel: 06 - 53 97 62 13 - e-mail: wimmorskieft66@gmail.com
Correspondent gewest West: mevr. Caroline van der Helm, Heuvelspad 24, 6711 JP  Ede
mobiel: 06 - 10 14 18 55 - e-mail: caroline.vander.helm@hotmail.com
Correspondent gewest Zuid: vacant

 

WEBSITE
www.touwtrekken.com
De NTB ook actief op

 

Alle correspondentie inzake de ledenadmi-
nistratie sturen naar: dhr. Dorus Konijn, 
Middenweg 54, 1462 HD  Middenbeemster, 
mobiel: 06 - 20 91 57 42, 
e-mail: secretariaat@touwtrekken.com

IBAN: NL33 RABO 0334 8006 84
Ten name van: Nederlandse Touwtrekbond

Over de Trekkerspost
Uitgave: Nederlandse Touwtrek Bond ISSN:
1384-3958

De Trekkerspost wordt samengesteld door de
Trekkerspostcommissie en de lay-out wordt
gemaakt door Frans Pool.

Druk & Uitvoering:
Drukkerij Pool Wijnjewoude.
De Trekkerspost is het officiële bondsorgaan
van de Nederlandse Touwtrek Bond en wordt
als zodanig aan ieder NTB-lid digitaal toege-
zonden

Artikelen uit de Trekkerspost mogen
worden overgenomen voor niet commerciële
doeleinden.

Graag de bron vermelden. Het gebruik van
foto’s uit de Trekkerspost is alleen toegestaan
na overleg met de maker van de foto.

Abonnementen:
De kosten van een los abonnement zijn
€ 30,- per jaargang. Een jaargang loopt van
januari tot en met december.

Gezien de huidige ontwikkelingen weten we 
nog niet hoe vaak de Trekkerspost in 2022 
zal verschijnen in een digitale oplage voor 
alle leden. Iedere vereniging krijgt nog een 
papieren versie en als je ook een papieren 
versie wilt ontvangen kun je dit doorgeven 
aan Dorus Konijn. De abonnementsregistratie 
loopt via  Dorus Konijn.

Kopij inleveren bij de redactie Trekkerspost
Drukkerij Pool
Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude
telefoon  06 - 57 58 43 54
e-mail: trekkerspost@gmail.com
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Februari 2022
24 t/m 27 februari 2022 –WK indoor in Doetinchem (onder voorbehoud)

Agenda

Dan maar hotels in de zo nabij mogelijke om-
geving benaderen. Uiteindelijk is dat gelukt, 
evenals het transport van en naar weging, 
sporthal, luchthavens en misschien ook nog 
treinstation. Maar tjonge jonge de prijzen 
zijn wel hoog, het lijkt wel of iedereen zijn 
verliezen gedurende de Corona sluitingen wil 
goedmaken. Zelfs de touwen zijn enorm in 
prijs gestegen. De sporthal is gelukkig heel 
schappelijk, die hopen geld te verdienen aan 
de horeca. We hopen dus maar dat publiek 
wordt toegestaan in maart. 
De SIT probeert een begroting te maken 
zonder allerlei poespas. Niets extra’s, geen 
spandoeken, reclameborden, investeren in 
live-feed, scorebord etc. Maar toch, we kunnen 
niet uitgaan van veel deelnemers zoals in Vo-
lendam en de “package” prijzen worden hoog.
Subsidie? Sponsoren? Misschien € 2.500,- in 
totaal. Touwtrekken is niet echt interessant en 
veel tijd is er ook niet om grote sponsoren te 
vinden. 
Maar goed, aan alles wat verder minimaal 
noodzakelijk is wordt gewerkt, ceremoniën, 
souvenirs, zaalindelingen en benodigdheden 
daarvoor, officials, PR, live-feed met bestaande 
middelen enz.
En dan is er nog steeds Corona. Het leek goed 
te gaan toen de organisatie werd opgepakt 
maar om het zekere voor het onzekere te 
nemen werd in overleg met TWIF besloten het 
boeken van accommodatie verplicht te stel-
len. Later werd nog aanvullend besloten voor 
de Nederlands touwtrekkers (inclusief coaches 
en verzorgers) die maar 1 dag deelnemen dit 
niet te eisen. Zij kunnen zich accrediteren en 
daarmee naar de weging komen en een dag 
deelnemen. 
Maar Corona rukt weer op, de cijfers stijgen 
fors. Er komt een avond lock-down. Wedstrij-
den mogen nog wel, zonder publiek. Maar 
restaurants moeten om 17:00 uur sluiten. Geen 
avondeten voor de deelnemers? Misschien 
een zogenaamde afhaalbalie en iedereen op 
de kamer eten? Deze mogelijkheid is nog niet 

verder onderzocht. 
De cijfers dalen weer maar nu komt een nieu-
we variant, Omikron. Uit voorzorg een totale 
lock-down. Met deze restricties zal er geen WK 
zijn. Realistisch gezien dus een grote kans dat 
er geen WK komt. Hoopvol gezien misschien 
toch?  
Vaccineren en boosteren is de boodschap 
voorlopig. 
Een volgend overleg tussen TWIF, NTB en SIT 
is begin januari. 
Op dit moment zijn er zo’n 250 boekingen 
(incl. officials). Nog 300 meer zou mooi zijn. 
TWIF heeft landen gevraagd door te geven of 
ze kunnen en willen komen. Daarvan is nog 
niet veel bekend, naast de al bestaande boe-
kingen die van Baskenland, Ierland, Letland 
en Oekraïne zijn. Twee clubinschrijvingen, 1x 
Junior meisjes en 1x Senior mannen 680 kg.
Daar moet ook meer bij. De link voor club-
inschrijvingen staat op onze website: www.
touwtrekken.com . Schrijf je club in zou ik 
zeggen. Ook de link voor accrediteren staat op 
de website. Het zou jammer zijn als het eve-
nement wordt afgelast vanwege weinig deel-
name omdat clubs zo laat zijn met inschrijven.
De SIT is bezig met een Corona protocol, die 
zal gebaseerd zijn op de in Nederland gelden-
de regels. Deze zal gepubliceerd worden op 
de website en indien de regels wijzigen wor-
den aangepast. Het zou kunnen zijn dat alleen 
gevaccineerde of recentelijk genezen personen 
worden toegestaan. Houd daar alsjeblieft re-
kening mee. En misschien mag er geen publiek 
komen. 
Voor vragen ben ik en zijn ook de andere 
stichtingsbestuursleden beschikbaar:
Rieki van Raaij, Diana Willemsen en Gerrit Bol-
len.
Enne: Keep your fingers crossed en blijf ge-
zond!

Namens de Stichting Internationale Touwtreke-
venementen,
Aukje van Raaij, voorzitter.
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trekkerstrekkerspostpost Van de Voorzitter 
Beste leden,

HELP HELP HELP. 

Tijdens de ALV maart 2014 ben ik gekozen 
als voorzitter van de NTB. Tijdens de ALV 
van oktober 2021 heb ik aangegeven dat ik in 
het najaar van 2022 aftredend ben en NIET HERKIESBAAR.

Ben onlangs 60 jaar geworden en acht en een half jaar voor-
zitter geweest. Tijd voor nieuw jong en vers bloed. 

In 2014 was mijn slogan dat de NTB een nieuwe/andere 
koers moest gaan varen. 
Al meer dan een jaar staat er al de vacature open binnen het 
DB van vice voorzitter/algemeen bestuurslid wanneer ook 
volgend jaar de voorzitter aftreedt zal het schip onbestuur-
baar worden, en hebben de overige bemanningsleden 
(lees DB leden) aangegeven het zinkende schip ook te ver-
laten. 

LAAT HET NIET ZOVER KOMEN. 

Een oproep aan alle leden, gewest bestuurders en vereni-
gings bestuurders,  neem jullie gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid om deze vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen. 

Veel leesplezier in deze trekkerspost.

De beste wensen voor het nieuwe jaar en blijf gezond. 

Met vriendelijke groet 
Namens het DB 
Stephan Rooks 
Voorzitter NTB

Helaas is er besloten om het NK Indoor 2022, dat 5 februari 
aanstaande plaats zou vinden, te annuleren.

Foto’s 
De meeste foto’s in dit nummer zijn gemaakt door Jelle 
van der Velde op het WK outdoor 2021 in Gexto.

NK indoor 2022
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In de laatste Trekkerspost heeft onze voorzitter het al even onder de aandacht 
gebracht.
 
Helaas heeft Rudie Lammers, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur, aangege-
ven zijn functie neer te leggen om meer tijd vrij te maken voor persoonlijke zaken.
Ik heb Rudie leren kennen als een gedreven teamspeler die graag zijn handen uit 
de mouwen steekt en dit ook goed wil doen.
 

Van het bestuur

Het betekent echter dat er heden een vacature 
is binnen het dagelijks bestuur van de NTB.
We zoeken een ‘algemeen-lid’ (m/v) die met 
enthousiasme Rudies werk wil voortzetten.
 
De functieomschrijving van deze vacature is als 
volgt:
• Algemeen lid woont vergaderingen van DB 

en AB bij en draagt zijn kennis en kunde bij.
• Algemeen lid is contactpersoon bij één of 

enkele landelijke commissies.
• Algemeen lid kan gevraagd worden voorzit-

ter te vervangen bij diens afwezigheid tijdens 
een evenement of vergadering.

Vanaf deze plaats wil ik, namens leden en be-
stuur van de NTB, Rudie hartelijk danken voor 
zijn inzet de afgelopen periode en ik wens 
hem veel voorspoed toe, zakelijk en privé.

Beste (commissie-) leden, officials,
verheugd zijn we dat we een aantal leden be-
reid hebben gevonden tot het vormen van een 
Technische Commissie. 
Op alfabetische volgorde zijn dat de volgende 
personen:
Dhr. Ronald Hengelman (ttv Oele)
Dhr. Teun Huirne (ttv Vios-Bison)
Dhr. Gerard Roodhart (ttv Touwtje)
Dhr. Tijmen van Rossum (ttv Lagerweij)
Dhr. Engbert van der Weide (ttv Deinum 
Britsum)
 
Een gezelschap uit drie gewesten en met ken-
nis van en ervaring met zowel de indoor als de 
outdoor discipline.
Ze gaan zich vooral buigen over de volgende 
onderwerpen:
• Opbouw van kaderopleidingen
• Technisch beleid
• Visie en advies betreffende landelijke teams
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Bij de totstandkoming heeft Rudie Lammers 
hierin een belangrijke rol gespeeld en hij blijft 
zijdelings nog even betrokken.
NB: De Technische Commissie heeft geen be-
slissingsbevoegdheid, hiervoor is goedkeuring 
van de ALV nodig.
Heren heel veel succes en ik hoop op een 
vruchtbare samenwerking!
 
Verder mogen we Herman Brinks verwelkomen 
als lid van de Commissie van Beroep,
Herman dank je wel dat je deze taak op je wilt 
nemen.
De commissie is nu compleet met de volgende 
leden:
secretariaat: Mw. Diana Willemsen
Lid: Dhr. Herman Brinks
Lid: Dhr. Tonnie de Haan

Momenteel zijn er nog de volgende vacatures 
te vervullen in landelijke commissies:
Dagelijks bestuur NTB:
Algemeen lid dagelijks bestuur - draagt zijn 
kennis en kunde bij; contactpersoon bij één 
of enkele landelijke commissies; kan gevraagd 

worden voorzitter te vervangen bij diens afwe-
zigheid tijdens evenementen of vergaderingen.
 
Trekkerspost-commissie:
voorzitter – de voorzitter bepaalt mede met 
commissieleden de werkzaamheden/activitei-
ten en leidt de communicatie intern en extern 
in goede banen
 
Landelijke PR-commissie:
Jeugd afgevaardigde gewest Oost (m/v) – liefst 
iemand uit gewestbestuur Oost, zorgt voor 
de verbinding tussen landelijk en gewestelijk 
jeugdbeleid
Jeugd afgevaardigde gewest Noord (m/v) - 
liefst iemand uit gewestbestuur Noord, zorgt 
voor de verbinding tussen landelijk en gewes-
telijk jeugdbeleid
 
Hopende een ieder voldoende te hebben ge-
informeerd.

Met vriendelijke groet,
Dorus Konijn
Secretariaat NTB

Coronamaatregelen bij het touwtrekken

Vanaf zondag 19 december 5:00 uur, is het ook niet meer overdag toegestaan om tussen 5:00 
en 17:00 in groepsverband te sporten. De enige uitzondering hierop zijn de professionele (dus 
betaalde) sporters. Op vrijdag 14 januari zal er meer duidelijk moeten worden over het vervolg…
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Gelukkig kon er eindelijk, na het moeten aflasten in 2020, weer een ledenverga-
dering gehouden worden zoals die bedoeld is. Deze keer vond de vergadering 
niet plaats in de Cantharel, maar in restaurant ‘De Landing’ te Stroe. Je ziet met-
een dat de zitting van twee dagelijks bestuursleden uit het Westen, ook de verga-
deringen wat doen opschuiven die kant op! Er was veel te bespreken. Zo waren 
er nog punten uit het WK indoor in Letterkenny van 2020, er staan twee WK’s in 
Nederland op het programma,…

Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2021

Bestuur
Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan is, heeft Ma-
rien Aangeenbrug vorig jaar zijn taken vacant 
gesteld. Wim Morskieft en ondergetekende 
vullen die posities in. Sinds dit voorjaar is ook 
Rudie Lammers afgetreden als vice-voorzitter. 
We hebben dus een vacature open staan voor 
algemeen lid van het dagelijks bestuur. Step-
han Rooks heeft aangegeven bij het aflopen 
van zijn termijn niet meer herkiesbaar te zijn, 
dus ook voor de voorzitter zoeken we een 
opvolger.

Financiën
Er is in 2020 een aardige winst in de reserves 
gekomen, uiteraard omdat er nauwelijks ac-
tiviteiten waren. Het boekjaar kon echter niet 
helemaal afgerond worden, omdat er op de 
balans nog een foutje in zat. Op het moment 
van dit schrijven is dat ‘foutje’ gevonden en 
ligt het bij de kascommissie ter goedkeuring.

PR
Simon Miedema heeft namens de PR-commis-
sie de nieuwe huisstijl gepresenteerd en hier-
over was de vergadering unaniem enthousiast. 
Hiervan zult u binnenkort zeker meer gaan 
zien. Dit zal de NTB zeker een herkenbaar, fris, 
bijdetijds aangezicht geven.

Wedstrijdreglement/tuchtreglement/ sta-
tuten
Om eventuele onenigheden/tuchtzaken goed 
het hoofd te kunnen bieden, zijn wedstrijdre-
glement, tuchtreglement en statuten uitge-
breid met de mogelijkheid de ISR (Instituut 
Sport Rechtspraak) als onafhankelijke partij in 
te kunnen schakelen bij het behandelen van 
ingewikkelde en/of ernstige zaken. Om dit 
goed te kunnen doen, is er nu op de website 

ook een calamiteitenformulier geplaatst, dat 
bij elk evenement bij de jury aanwezig hoort te 
zijn.
Er is op 1 juli 2021 ook een nieuwe WBTR-wet 
in werking getreden, wat enkele aanpassingen 
van de statuten vereiste.
Het wedstrijdreglement is aangepast op het 
stukje ‘beschermende kleding’/riemen, in na-
volging van het TWIF-reglement. Meest ken-
merkende aanpassing is dat officieel de elasti-
sche riem (evt. met gespen) niet meer over de 
trui heen gedragen mag worden. Hier waren 
we het als NTB niet mee eens, maar helaas is 
er anders besloten.

Verder:
Er is in het afgelopen jaar een technische com-
missie gevormd. Er is kort toegelicht wie dat 
zijn en wat ze doen.
Er was een verzoek binnengekomen om de 
wisselprocedure aan te passen, zodat een 
wissel ook zwaarder mag zijn dan degene die 
eruit gaat, als het totale teamgewicht maar on-
der de grens blijft. Dit stond niet op de agenda 
en is dus niet tijdens de vergadering besloten. 
Op moment dat u dit leest, zal de gelegenheid 
om hierover te stemmen voorbij zijn. Ook is 
er verzocht om de reglementen aan te passen 
op het gebied van kleding. Nu is het zo dat 
iedereen in korte (sport)broek bij de wedstrij-
den dient te verschijnen. Het voorstel is om 
dit vrij te laten, dus dat bijvoorbeeld ook één 
iemand in korte broek mag en de rest in lange, 
als deze maar dezelfde kleur hebben.
Tot zover deze samenvatting van de ledenver-
gadering.

Met sportieve groet,
Dorus Konijn
Secretariaat
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Gerrit Boerstoel

1955-2021

Op 25 juni 2021 is Gerrit Boerstoel overleden na een periode van af-
nemende gezondheid. Gerrit was 50 jaar lid van touwtrekvereniging 
Heure en is van grote waarde geweest voor de vereniging. 
Hij begon rond 1971 als actief touwtrekker, heeft als zodanig ook meer-
dere malen in een nationaal team gestaan en medailles behaald tijdens 
Europese- en wereldkampioenschappen. 

In Memoriam 

De meesten van ons zullen Gerrit echter ken-
nen als trainer/coach, een functie die hij zeer 
lange tijd met veel bevlogenheid en enthou-
siasme vervulde. Maar ook als wedstrijdleider 
kon je hem op menig toernooi tegenkomen.
Op bestuurlijk vlak liet Gerrit ook zijn sporen 
na. Jarenlang maakte hij deel uit van het vereni-
gings- en stichtingsbestuur en was hij secreta-
ris van het gewestbestuur Oost. Met recht een 
steunpilaar voor Heure en motivator en inspira-
tor voor velen.

Hoewel we Gerrit vanwege zijn afnemende ge-
zondheid de laatste jaren minder op en rond 
het touwtrekveld zagen, bleef hij tot het laatst 
betrokken en geïnteresseerd bij alles binnen de 
vereniging en de touwtrekwereld. 

“De touwen zijn opgeruimd
het veld is leeg

Mensen, bedankt
het is mooi geweest”.

 

Nadat medio mei j.l. duidelijk werd dat er begin juli versoepelingen van de coronamaatregelen 
aangekondigd zouden worden en er een optionele datum voor het NK outdoor bekend werd 
gemaakt hebben wij met de verenigingen en wedstrijdleiders binnen ons gewest contact opge-
nomen om te polsen of er belangstelling was voor een korte outdoor competitie ter voorberei-
ding op het NK dat op 20 en 21 augustus gepland stond.

Vanuit gewest West

Nadat de reacties uitsluitend positief waren 
en er een aantal verenigingen bereid gevon-
den werd een competitieavond te organiseren 
konden wij aan de slag.
Het coronaprotocol werd wederom herzien en 
hanteerbaar gemaakt en er werd met de orga-
niserende verenigingen overleg gepleegd hoe 
e.e.a. op een passende manier vorm te geven.
Door het open karakter van onze competitie is 
er ook met gewest Oost contact gelegd voor 
evt. deelname aan onze competitie.
De eerste competitieavond vond op 17 juli 
plaats onder zomerse omstandigheden bij de 
Valleitrekkers te Woudenberg. Er waren 10 
teams aanwezig waaronder Heure uit het ge-
west Oost die alle drie avonden zouden nemen 
en TTV Wittink uit de FVT. Na een mooie strijd 
wist de thuisploeg nipt de concurrentie voor te 

blijven en dag winnaar te worden.
De tweede competitieavond op 24 juli lag de 
organisatie bij Lagerweij in Renswoude. On-
danks een dreigende lucht bleef het droog 
(waarschijnlijk omdat Thijs de regenpakken 
vroegtijdig tevoorschijn haalde) en werd er 
weer veel strijd geleverd tussen dit keer 11 
teams, waarbij de top weinig voor elkaar 
onderdeed. Deze avond wist Heure de dag-
winnaar te worden.
De laatste competitieavond werd in Maasland 
door de Groene Oase georganiseerd. Hier was 
het i.v.m. de beschikbare ruimte en veldaf-
meting een iets grotere uitdaging om met 12 
deelnemende teams binnen het coronapro-
tocol te blijven. Maar met wat goede wil en 
gezond verstand kom je een heel eind.. Door 
de vroegtijdige regenval ontstonden er mooie 
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totaal pnt klassement klassering
naam team punten
Lagerweij 720 54 42 1  
Gelderswoude 6- tal c 40 36 2
Valleitrekkers 680 41 34 3
Heure 6- tal 56 33 4
Veenseboys 720 31 28 5
Valleitrekkers 6- tal b 36 27 6
Gelderswoude 720 21 23 7
Monnickendam 6- tal b 21 20 8  
Streefkerk 6- tal 20 19 9
Lagerweij 6- tal 14 17 10
Gelderswoude 6- tal a 28 16 11
Heure 680 24 16 12
Valleitrekkers a 22 15 13
Monnickendam 640 13 12 14  
Valleitrekkers 6- tal a 17 11 15
Monnickendam combie 7 11 16
Wittink 6- tal 6 10 17  
Streefkerk 640 3 9 18
Monnickendam 6- tal  a 6 8 19
Gelderswoude 6- tal b 3 7 20
Groene Oase 6- tal 0 6 21

gaten en dit kwam de strijd ten goede. Aan het 
eind van de avond bleek ditmaal Lagerweij aan 
het langste eind te trekken waarmee zij tevens 
de winnaar van de competitie werden.

Na een korte prijsuitreiking met een bedankje 
voor alle deelnemende ploegen en wedstrijd-
leiders en jury konden wij terugkijken op een 
geslaagde competitie. Rest mij alle deelne-
mende teams en speciaal de organiserende 
verenigingen en wedstrijdleiders/jury te be-
danken voor hun inzet.

Namens de wedstrijdcommissie gewest West.
Jacob Vos

De einduitslag van de zomercompetitie

Vanuit gewest Noord
Wintercompetitie gewest Noord 2021-2022

De wintercompetitie in gewest Noord zijn we dit jaar vol goede moed gestart. Na enige voorbe-
reiding en het bespreken van enkele scenario’s konden we 9 oktober los met de eerste competi-
tieavond. 

Met 7 teams startten we de competitie in Me-
naam en voor het eerst in gewest Noord een 
dames- team.  Door alle teams werd er gelijk 
fanatiek getrokken en er zaten mooie trek-
beurten bij. 
Monnickendam sloot de avond als winnend 
team af. 

Op 23 oktober een extra avond touwtrekken 
georganiseerd door de promotiecommissie, 
deze avond was bedoeld om mensen kennis te 
laten maken door met 4 ervaren en 4 onerva-
ren touwtrekkers een avond te gaan touwtrek-
ken met de verschillende teams. Een mooie 
opkomst en een gezellige avond in De Wier te 
Ureterp.  
De week erop waren we weer te gast in Ure-
terp dit keer voor wederom een competitie-
avond.  Ook hier weer mooie trekbeurten en 
het was duidelijk dat de teams voor de aan-
komende NK en WK al aan het voorbereiden 
waren. 

En toen maatregelen . . . . 
Op 13 november hebben is de avond nog wel 
doorgegaan. Niet meetellend voor de compe-
titie maar om een mooie avond touwtrekken 
te hebben.  In de nieuwe sportzaal van Dam-
woude konden we sporten na het laten zien 
van een QR-code. 
Helaas ging de combiavond in Nibbixwoud 
niet door en na de eerste persconferentie in 
december moest ook de competitieavond in 
Wolvega en de combi avond in Marknesse 
worden afgelast. 
We hopen dat de competitieavond op 22 janu-
ari in Ommen nog wel door kan gaan. 
Tot zover hebben we drie mooie competitie-
avonden/touwtrekavonden gehad, met voor 
het eerst een damesteam. 
Ook willen wij  de juryleden en scheidsrechters 
hartelijk bedanken voor het jureren en fluiten, 
zonder jullie zijn deze avonden niet mogelijk. 

Namens de wedstrijdcommissie, 
Ronald v. Valkenburg 
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Even voorstellen . . .

Even voorstellen: de nieuwe secretaris.

De meeste van jullie kennen me vast wel, of hebben mij weleens gezien. Sinds november vorig 
jaar bestier ik de ledenadministratie en het secretariaat van de NTB. Toch lijkt het me leuk om 
me hier nog even persoonlijk voor te stellen. Mijn naam is dus Dorus Konijn, 28 jaar en woon-
achtig op de ouderlijke boerderij in de Beemster. Mijn broer boert hier samen met zijn vrouw en 
mijn ouders op een gemengd bedrijf met melkvee, aardappels en tulpenbollen. Verder heb ik 
nog 4 zussen, waarvan de oudste 2 ook alweer een tijdje het huis uit zijn. Ik werk als construc-
teur op de ontwikkelingsafdeling van een landbouw-machinefabriek in Nieuw-Vennep, daar 
worden kunstmeststrooiers en veldspuiten gebouwd.

Naast touwtrekken, hou ik ook van (hobbyma-
tig) sleutelen. Als ik thuis ben, is de werkplaats 
mijn hobbyruimte! Ik heb al twee oldtimer-
trekkers onder handen genomen en ben nu 
bezig met een derde project. Ik vind het dan 
leuk om die trekkers nog te gebruiken, dus ze 
komen zeker niet in showroomstaat onder een 
doekje te staan.

Op zondag ben ik vaak rond het voetbalveld 
te vinden. Met het spelletje zelf heb ik niet 
zoveel, maar ik vind het leuk om me nuttig 
te maken als grensrechter bij het eerste elftal 
van ons lokaal wereldberoemde WBSV. Ook 
ben ik leider van het tweede elftal, daar ben ik 
zomaar ingerold, maar ik heb geen ambitie om 
daar nog lang mee door te gaan. Dan steek ik 
liever m’n handen uit de mouwen als er weer 
een klusdag is waarbij er onderhoud wordt 
gedaan aan het complex.

Omdat mijn interesse voor de agrarische sec-
tor onverminderd door mijn aderen suist, ben 
ik in september toch maar eens begonnen met 
een deeltijd-opleiding Tuin- en akkerbouw aan 
de hogeschool van Dronten. Het is heel leuk 
om te doen en ik leer er ontzettend veel!

Nu we elkaar niet zoveel zien op toernooien, 
hoop ik dat het andere bestuurs- en commis-
sieleden of verenigingen inspireert om ook 
wat te schrijven voor de Trekkerspost!

Groetjes, Dorus 
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Even voorstellen . . .

Even voorstellen: de nieuwe penningmeester.

Ik ben Wim Morskieft en ben sinds december 2020 uw nieuwe penningmeester. 55 jaar oud, 
getrouwd, dochter en 2 zoons en werkzaam als servicemonteur melktechniek bij Gebr. Ezendam 
in Borne. In 1981 begonnen met touwtrekken bij TTV Oele, in 2006 gestopt wegens lichamelijk 
ongemak (reuma) en sinds 2007 in functie als trainer/coach. Naast touwtrekken maak ik al jaren-
lang deel uit van een mooi clubje jaarkaarthouders van FC Twente uit Oele en omgeving.

Tijdens de kascontrole van het jaar 2019, waar 
ik als afgevaardigde van Oele aanwezig was, 
kregen we een duidelijke uitleg van Marien 
Aangeenbrug. Niet alleen over de cijfers, maar 
ook over de dubbelfunctie secretaris/pen-
ningmeester die hij op dat moment vervulde 
en dat hij dat niet zo lang meer ging doen. 
Na overleg met thuisfront en TTV Oele heb ik 
besloten om me voor een bestuursfunctie be-
schikbaar te stellen. Op een bepaald moment 
heb je de leeftijd dat je wat terug moet doen 
voor de sport waar je jarenlang plezier aan 
hebt beleefd.

Ook Dorus Konijn meldde zich aan, waarbij 
Dorus de nieuwe secretaris werd en ik de 
penningmeester. Na een, door corona, ietwat 
chaotische overdracht durf ik nu wel te stellen 
dat Dorus en ik de zaken onder controle heb-
ben. Het penningmeesterschap is een functie 
waarbij je grotendeels zelf kunt bepalen wan-
neer je je werkzaamheden doet. Toch is me de 
hoeveelheid werk een beetje tegengevallen. 
Voor het ene deel is dit organisatorisch, factu-
rering kan bijvoorbeeld via het boekhoudpro-
gramma wat we gebruiken in plaats van zelf 
Excel bestandjes aanmaken. Hier zult u als ver-
eniging denk ik weinig van merken. Voor het 
andere deel is het een bepaald soort laksheid 
binnen de verenigingsbesturen. Een aantal 
verenigingen zorgen ervoor dat het maanden 
duurt voor je een bepaalde actie kunt afron-
den. Streven voor mij is een betalingstermijn 
van max 4 weken. Dat moet toch kunnen in 
deze digitale tijd, bovendien gaat het ook nog 
vaak om kleine bedragen. Als motivatie ga ik 
binnenkort een betaallink toevoegen aan de 
rekening. Mocht u een verenigingsbestuurder 
zijn die 1 x in de 2 maand de e-mail checkt,

neem dan even contact op met Dorus of 
mijzelf. We hebben als NTB namelijk een 
WhatsApp groep, waarbij u een appje krijgt als 
er een belangrijke mail is verstuurd en er dus 
actie van u verwacht wordt. 

Hoewel veel mensen mij wel zullen kennen, 
zal ik voor met name indoorverenigingen een 
onbekende zijn. Ik hoop daar met een aanko-
mend NK en WK verandering in te brengen. 
Niet alleen met het oog op een goede samen-
werking, maar ook met het idee om indoor 
mensen te motiveren een functie binnen de 
NTB vervullen. Er staan nog een aantal functies 
op vacant en indoor is zwaar ondervertegen-
woordigd. Op een gegeven moment is het tijd 
om wat terug te doen voor de sport waar je 
jarenlang plezier aan hebt beleefd!

Wim Morskieft
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Verenigingsnieuws

 ETWF

Renovatie Trainings- accommodatie TTV De Roppers.

Bestuur en leden van TTV De Roppers liepen al 
enige tijd rond met het idee om de huidige ac-
commodatie (bouwjaar 1996) te moderniseren/
renoveren. 
Daar er tijdens de “Lockdowns”weinig of niet 
getraind kon/mocht worden, werden er plan-
nen gemaakt. Een “Bouwteam” werd samen-
gesteld, als voorbeeld werden de accommo-
datie’s van TTV Eibergen en TOWC Engelberg 
(Swiss) genomen.

Er werden weekenden gepland om de beno-
digde materialen, stalen spanten te regelen.
De fundatie werd uitgezet en de poeren ge-
stort, en twee weken later werden de eerste 
spanten geplaatst. 
Als alles gereed is kan er weer naar hartenlust 
getraind worden, er wordt vanaf heden volop 
getraind.

Vanaf eind augustus waren er weer wedstrijden, niet in competitieverband, maar losse toer-
nooien. Tevens waren wij te vinden samen De Waaghalzen uit Oosterhesselen op de “Sportdag 
gemeente Coevorden”.
Ons damesteam werd kampioen in Tilligte tijdens het 3 - Bondentoernooi (FVT-NTB-TTO).

Namens TOWC De Roppers
Roel Benjamins

Op 28 november is er door een aantal landen een online vergadering belegd waarin de oprich-
ting van een Europese touwtrekbond (ETWF) besproken zou worden. Aan deze vergadering 
heeft DB-lid Simon Koetsier ook deelgenomen.

Belangrijkste argumenten voor het oprichten 
van ETWF die werden aangedragen: laagdrem-
pelige toernooien, lagere kosten lidmaatschap, 
ook andere wedstrijdvormen mogelijk als 
toevoeging op het TWIF-reglement. Intenties 
zijn niet om TWIF in de weg te zitten, bij deze 
vergadering is ook een aantal TWIF bestuur-
ders aanwezig geweest. (TWIF bestuurders zijn 
echter pas in zeer laat stadium op de hoogte 
gesteld van deze vergadering.)

Het was toen nog niet duidelijk wat het TWIF-
standpunt hierin was. Vervolgens heeft TWIF 

een brief gestuurd aan haar leden (zie bijlage), 
waarin de oprichting van ETWF wordt afge-
keurd en weerlegd. De oprichting van ETWF 
stond gepland voor afgelopen zaterdag, 18 
december 2021 en deze heeft ook plaatsge-
vonden.

De NTB heeft niet deelgenomen aan de op-
richting en nog niet getekend voor lidmaat-
schap.

Het bestuur heeft hierin nog geen besluit 
genomen.
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De Nederlandse kampioenschappen outdoor 2021
gehouden op 20 en 21 augustus in Veenendaal

Jeugd 560 kg
Poule:     
1. Heure/Elshof  13 pnt 
2. OKIA   11 pnt 
3. Streefkerk  10 pnt 
4. Veenseboys    6 pnt 
5. Vios Bison    1 pnt
6. Oele     1 pnt
Finale:
1. OKIA
2. Heure/Elshof
 3. Streefkerk
 4. Veenseboys

Heren 680 kg
Poule:     
1. Heure  22 pnt 
2. Valleitrekkers B 21 pnt 
3. Veenseboys  14 pnt 
4. Gelderswoude 14 pnt  
5. Vios Bison  12 pnt
6. Valleirekkers   10 pnt
7. Lagerweij    7 pnt
8. Eibergen    3 pnt
9. Touwtje    0 pnt
Finale:
1. Heure
2. Valleitrekkers
3. Gelderswoude
4. Veenseboys

Heren 600 kg
Poule:     
1. Vios Bison  12 pnt 
2. OKIA     7 pnt 
3. Monnickendam   7 pnt 
4. Veenseboys    3 pnt 
5. Streefkerk    0 pnt
Finale:
1. Vios Bison 
2. Monnickendam
3. Veenseboys
 4. OKIA

Heren 720 kg
Poule:     
1. Valleitrekkers  13 pnt 
2. Heure  13 pnt  
3. Gelderswoude   9 pnt  
4. Veenseboys    4 pnt 
5. Lagerweij    4 pnt
6. Roppers    0 pnt
Finale:
1. Heure
2. Valleitrekkers
3. Gelderswoude
4. Veenseboys

Mix 580 kg
Poule:     
1. Monnickendam 10 pnt 
2. Heure  10 pnt 
3. Eibergen    6 pnt 
4. Gelderswoude   3 pnt
5. Roppers    0 pnt
Finale:
 1. Heure
2. Monnickendam
3. Eibergen
4. Gelderswoude 

Heren 540 kg
Poule:     
1. Heure  22 pnt 
2. Lagerweij  17 pnt 
3. Veenseboys  16 pnt 
4. Valleitrekkers A 15 pnt 
5. Gelderswoude A 14 pnt
6. Gelderswoude B   8 pnt
7. Valleitrekkers B   7 pnt
8. Streefkerk    3 pnt
9. ’t Loggertje    0 pnt
 Finale:
1. Heure
2. Lagerweij
3. Veenseboys
4. Valleitrekkers

Dames 420 kg
Poule:     
1. Gelderswoude 15 pnt  
2. Monnickendam 10 pnt 
3. VTTG     7 pnt 
4. Heure    7 pnt 
5. Eibergen    4 pnt
6. Roppers    0 nnt
Finale:
 1. Gelderswoude
2. Monickendam
3. Heure
4. VTTG

Heren 640 kg 
Poule:     
 1. Heure  25 pnt  
 2. Eibergen  20 pnt  
3. Lagerweij  16 pnt 
4. Vios Bison  16 pnt 
5. Veenseboys  16 pnt
6. Monnickendam 16 pnt
7. Valleitrekkers  13 pnt
8. OKIA     6 pnt
9. Streefkerk    3 pnt
10. Oele    0 pnt
Finale:     
1. Heure
2. Eibergen
3. Vios Bison
4. Lagerweij

Hierbij de uitslagen:
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De Wereldkampienschappen outdoor 2021 in Gexto

Heren 680 kg.
1 Ebersecken
2 Heure
3 Stans-Oberdorf

Mix 580 kg.
1 Allgäu Power Zell
2 Perugia
3 Valleitrekkers

Heren: 560 kg.
1 Gaztedi A
2 Sins
3 Gaztedi B

Dames 500 kg.
1 Gaztedi
2 Bedford Ladies
3 Sins

Heren 720 kg. 
1 Fam. Janssens
2 Valleitrekkers
3 Lincoln

Jeugd 600 kg. onder 23
1 Dietenbach
2 Powerrangers
3 Goiherri

Heren 640 kg.
1 Heure
2 Engelberg
3 Ebersecken

Dames 540 kg.
1 Jin Mei Shi Da
2 Gelderswoude
3 Kaiserberg

Uitslagen open clubkampioenschappen:

Heren 680 kg.
1 Germany
2 Netherlands
3 Switzerland
4 England
5 Basque Country
6 Belgium
7 Poland
 
Mix 580 kg.
1 Sweden
2 Switzerland
3 England
4 Germany
5 Netherlands
6 Basque Country
7 ltaly
8 Belgium
9 South Africa
10 lsraël
11 Czech Republic
12 France
 
Dames 500 kg.
1 Basque Country
2 Switzerland
3 Netherlands
4 England
5 South Africa
 

Heren 560 kg.
1 Basque Country
2 Switzerland
3 Germany
4 England
5 France
6 Belgium
 
Jeugd 600 kg. onder 23
1 Switzerland
2 Germany
3 Basque Country
4 RTWF

Heren 720 kg.
1 Switzerland
2 Germany
3 Netherlands
4 Basque Country
5 Latvia
6 England
7 France
8 lsraël
9 Poland
 

Heren 640 kg.
1 Switzerland
2 Netherlands
3 England
4 Germany
5 Belgium
6 Basque Country
7 ltaly
8 Sweden
9 France
10 RTWF
11 Czech Republic

Dames 540 kg.
1 Sweden
2 Switzerland
3 Netherlands
4 Chinese Taipei
5 Basque Country
6 Germany
7 England
8 South Africa
9 lsraël
10 Czech Republic

Uitslagen landenkampioenschappen:
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Selectiewedstrijden voor de WK outdoor 2021

Selectiewedstrijden voor de WK indoor 2022

Op het wedstrijdterrein van touwtrekvereniging Veenseboys in Veenendaal zijn zaterdag 
28 augustus de selectie wedstrijden gehouden. De winnaars vertegenwoordigden ons land als 
Nationale team tijdens de W.K. in Getxo  – Baskenland van 18 en 19 september.

Uitslagen selectiewedstrijden indoor voor de WK 2022 in Nederland die zijn gehouden op 
4 december 2021, Sporthal De Hokhorst in Renswoude

Heren 640 kg  Heren 680 kg Heren 600 kg Mix 580 kg 
1. Selectie Noord 1. Selectie Noord 1. Lagerweij 1. Monnickendam 
2. Lagerweij 2. Monnickendam 2. Monnickendam 2. Lagerweij   
3. Monnickendam   3. Selectie Noord  

  
Rieki van Raaij.  
Landelijke wedstrijdcommissie.      

WK Indoor touwtrekken 2022
Deze WK zou in eerste instantie in Singapore worden gehouden, maar Singapore gaf in het 
voorjaar 2021 aan dit te willen verschuiven naar 2023. Het TWIF bestuur wilde dat niet en be-
sloot de organisatie weer uit te besteden. Landen werden gevraagd of ze het wilden organise-
ren. Vier landen stelden zich kandidaat: China, Rusland, Schotland en Nederland maar uiteinde-
lijk trokken de eerste drie zich weer terug. 
De organisatie rustte nu dus in Nederlandse 
handen. Het NTB bestuur besteedde dit uit 
aan de Stichting Internationale Touwtrekeve-
nementen. Minder dan een jaar voorberei-
dingstijd. Normaal gesproken is dat enkele 
jaren. Stefan Rooks stelde voor te proberen dit 
in Doetinchem te laten plaatsvinden, in top-
sporthal SaZa en voor accommodatie Landal 
in Braamt te benaderen. Beide waren enthou-
siast. Maar meteen kwam de korte termijn 
om de hoek kijken: de hal konden we alleen 
in de voorjaarsvakantie huren aangezien er 
de andere weken scholen van gebruik maken. 

Op zich niet zo’n probleem, alleen normaliter 
een drukke week voor Landal (met de daarbij 
behorende hogere prijzen). Toch leek Landal 
nog steeds enthousiast. Wel zouden we het 
hele park moeten afhuren (zo’n 1.100 bed-
den die we nooit gevuld zouden krijgen). De 
offerte kwam binnen en het enthousiasme van 
de organisatie daalde heel erg. Het grootste 
deel van de kosten zou als op korte termijn 
moeten worden voldaan. Daar hebben we A. 
geen geld voor en B. krijg dat maar eens terug 
als het hele evenement vanwege Corona wordt 
afgeblazen. Geen optie meer dus.

De technische leiding was deze dag in handen 
van hoofd Gerard Dankelman, Harrie Her-
manns, Gert Radder. Aukje van Raaij en Rieki 
van Raaij.   En dit alles werd beoordeeld door 
Tonnie de Haan. 

Er werd gestart met de heren 680 kg  daarna 
720 kg, daarna mix 580 kg en daarna 640 kg.
In alle klassen waren 2 teams, Valleitrekkers en 
Heure. 

De totale uitslagen waren:
Heren 680 kg  Heren 720 kg  Mix 580 kg  Heren 640 kg 
1 Heure 4 1 Valletrekkers 6 1 Valleitrekkers 6  1 Heure 6
2 Valleitrekkers 1 2 Heure 0 2 Heure 0  2 Valleitrekkers 0

    
Rieki van Raaij.  
Landelijke wedstrijdcommissie.      



Het adres voor de algemene post van de NTB is: dhr. D. Konijn, Middenweg 54, 1462 HD  Middenbeemster, 
e-mail: secretariaat@touwtrekken.com

  DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter: dhr. S. Rooks, Burgemeester Tenkinkstraat 3, 7001 ET Doetinchem,
mobiel: 06 - 28 79 44 33, e-mail: voorzitter@touwtrekken.com
Secretaris: dhr. D. Konijn, Middenweg 54, 1462 HD  Middenbeemster, 
mobiel: 06 - 20 91 57 42, e-mail: secretariaat@touwtrekken.com
Penningmeester: dhr. W. Morskieft, Vockersweg 16, 7554 RK Hengelo
mobiel: 06 - 53 97 62 13, e-mail: penningmeester@touwtrekken.com
Vicevoorzitter: vacant
TWIF-vertegenwoordiger: dhr. S. Koetsier, Veenendaalseweg 7, 6745 XJ De Klomp
mobiel: 06 - 82 80 66 16, e-mail: twifrepnl@touwtrekken.com

  ALGEMEEN BESTUUR
Zuid: vacant
West: dhr. F. Brandstätter, Wilhelmina Druckerstaat 70, 2401 KG Alphen aan den Rijn
mobiel: 06 - 54 64 76 20, e-mail: fritzbrandstatter@hotmail.com
Noord: dhr. L. Hilgenkamp, Stickerstraat 28, 7721 DP  Dalfsen
telefoon: 06 - 28 65 15 38, e-mail: leohilgenkamp@home.nl
Oost: dhr. A. van den Berg Höfteweg 5, 7261 ND Ruurlo
mobiel: 06 – 18 69 17 27, e-mail: anton.v.d.berg@hotmail.com

  SECRETARIATEN GEWESTEN
Noord: mevr. J. van Velzen, Hofland 19, 8401 SH  Gorredijk
mobiel: Tel. 06 - 28 75 66 91, e-mail: ntbnoord@gmail.com
Oost: dhr. M. Hiddink, Beekstraat 2, 7255 KS Hengelo (Gld)
mobiel: 06 – 21 96 52 68, e-mail: oost.secretaris@gmail.com
West: vacant
Zuid: dhr. J. Bartels, Tussenweg 8, 4735 TB Zegge
mobiel: 06 - 20 73 93 47, e-mail: info@bartelsplant.nl

  SECRETARIATEN GEWESTELIJKE PROMOTIE KOMMISSIE
Noord: dhr. S.J. Miedema, Lytse Buorren 20, 8842 L J Welsryp
mobiel: 06 – 30 30 69 34, e-mail: promotientbnoord@gmail.com
Oost: dhr. S. Vaanholt, Kerkweg 55, 7562 PG Deurningen
mobiel: 06 – 10 02 90 64, e-mail: promotie.touwtrekken@gmail.com
West: mevr. C. van der Helm, Heuvelspad 24, 6711 JP  Ede
mobiel: 06 - 10 14 18 55, e-mail: caroline.vander.helm@hotmail.com
Zuid: vacant

  GEWESTELIJKE WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Noord: dhr. R. van Valkenburg, Master de Jongwei 2, 9219 VN de Tike
mobiel: 06-51 70 29 46, e-mail: ronaldvanvalkenburg@hotmail.nl
Oost: mevr. A. Poorterman, Schimmelpennincklaan 17, 7203 EV Zutphen
telefoon: 0575 - 51 82 09, e-mail: poorterman@planet.nl
West: Irene van der Helm, 06-12513330, Oomskind 67, 2635 MB Den Hoorn, 
e-mail: coordinator.indoor.west@gmail.com
Zuid: dhr. J. Bartels, Tussenweg 8, 4735 TB Zegge
mobiel: 06 – 48 24 82 31, e-mail: info@bartelsplant.nl

  SECRETARIATEN LANDELIJKE KOMMISSIES
Wedstrijdcommissie: mevr. R. van Raaij, Hallseweg 15, 6961 LS Eerbeek
mobiel: 06 - 12 09 00 42, e-mail: rvanraaij@touwtrekken.com
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Februari 2022
24 t/m 27 februari 2022 –WK indoor in Doetinchem (onder voorbehoud)

Agenda

Dan maar hotels in de zo nabij mogelijke om-
geving benaderen. Uiteindelijk is dat gelukt, 
evenals het transport van en naar weging, 
sporthal, luchthavens en misschien ook nog 
treinstation. Maar tjonge jonge de prijzen 
zijn wel hoog, het lijkt wel of iedereen zijn 
verliezen gedurende de Corona sluitingen wil 
goedmaken. Zelfs de touwen zijn enorm in 
prijs gestegen. De sporthal is gelukkig heel 
schappelijk, die hopen geld te verdienen aan 
de horeca. We hopen dus maar dat publiek 
wordt toegestaan in maart. 
De SIT probeert een begroting te maken 
zonder allerlei poespas. Niets extra’s, geen 
spandoeken, reclameborden, investeren in 
live-feed, scorebord etc. Maar toch, we kunnen 
niet uitgaan van veel deelnemers zoals in Vo-
lendam en de “package” prijzen worden hoog.
Subsidie? Sponsoren? Misschien € 2.500,- in 
totaal. Touwtrekken is niet echt interessant en 
veel tijd is er ook niet om grote sponsoren te 
vinden. 
Maar goed, aan alles wat verder minimaal 
noodzakelijk is wordt gewerkt, ceremoniën, 
souvenirs, zaalindelingen en benodigdheden 
daarvoor, officials, PR, live-feed met bestaande 
middelen enz.
En dan is er nog steeds Corona. Het leek goed 
te gaan toen de organisatie werd opgepakt 
maar om het zekere voor het onzekere te 
nemen werd in overleg met TWIF besloten het 
boeken van accommodatie verplicht te stel-
len. Later werd nog aanvullend besloten voor 
de Nederlands touwtrekkers (inclusief coaches 
en verzorgers) die maar 1 dag deelnemen dit 
niet te eisen. Zij kunnen zich accrediteren en 
daarmee naar de weging komen en een dag 
deelnemen. 
Maar Corona rukt weer op, de cijfers stijgen 
fors. Er komt een avond lock-down. Wedstrij-
den mogen nog wel, zonder publiek. Maar 
restaurants moeten om 17:00 uur sluiten. Geen 
avondeten voor de deelnemers? Misschien 
een zogenaamde afhaalbalie en iedereen op 
de kamer eten? Deze mogelijkheid is nog niet 

verder onderzocht. 
De cijfers dalen weer maar nu komt een nieu-
we variant, Omikron. Uit voorzorg een totale 
lock-down. Met deze restricties zal er geen WK 
zijn. Realistisch gezien dus een grote kans dat 
er geen WK komt. Hoopvol gezien misschien 
toch?  
Vaccineren en boosteren is de boodschap 
voorlopig. 
Een volgend overleg tussen TWIF, NTB en SIT 
is begin januari. 
Op dit moment zijn er zo’n 250 boekingen 
(incl. officials). Nog 300 meer zou mooi zijn. 
TWIF heeft landen gevraagd door te geven of 
ze kunnen en willen komen. Daarvan is nog 
niet veel bekend, naast de al bestaande boe-
kingen die van Baskenland, Ierland, Letland 
en Oekraïne zijn. Twee clubinschrijvingen, 1x 
Junior meisjes en 1x Senior mannen 680 kg.
Daar moet ook meer bij. De link voor club-
inschrijvingen staat op onze website: www.
touwtrekken.com . Schrijf je club in zou ik 
zeggen. Ook de link voor accrediteren staat op 
de website. Het zou jammer zijn als het eve-
nement wordt afgelast vanwege weinig deel-
name omdat clubs zo laat zijn met inschrijven.
De SIT is bezig met een Corona protocol, die 
zal gebaseerd zijn op de in Nederland gelden-
de regels. Deze zal gepubliceerd worden op 
de website en indien de regels wijzigen wor-
den aangepast. Het zou kunnen zijn dat alleen 
gevaccineerde of recentelijk genezen personen 
worden toegestaan. Houd daar alsjeblieft re-
kening mee. En misschien mag er geen publiek 
komen. 
Voor vragen ben ik en zijn ook de andere 
stichtingsbestuursleden beschikbaar:
Rieki van Raaij, Diana Willemsen en Gerrit Bol-
len.
Enne: Keep your fingers crossed en blijf ge-
zond!

Namens de Stichting Internationale Touwtreke-
venementen,
Aukje van Raaij, voorzitter.
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