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Verslag vergadering comité criterium  

Woensdag 03/02/2016, te Herfelingen, 20u30 – 22u30. 
 
 De voorzitter: Stijn Mersch, Yannik Goorickx 
 Het verslag: Dorien Herremans 
 Aanwezigen: 

 Stijn Mersch 
 Chris De Cuyper 
 Yannik Goorickx 
 Stijn Marissens 
 Joeri Nerinckx 
 Dorien Herremans 
 Jurgen Reyns 
 Mathias Van Gemeren 

 
 

 Agenda:  
1) Korte bespreking enkele tornooien 
2) Prijs BTB-wedstrijden 
3) Reclame maken  
4) Touwtrekschoenen 
5) Scheidsrechters 
6) Algemene vergadering 
7) To do!!!!! 
 

 Het verslag: 
 

1) Korte bespreking enkele tornooien 
 Data criteriumwedstrijden 2016: 

- Jaarmarkt Herne: 16 mei. 
- Kermis Akrenbos: laatste weekend juni ( 26 juni) 
- Jaarmarkt Bogaarden: 21 juli. 
- Kermis Herhout: laatste weekend juli ( 31 juli). 
- Vijfhoeksfeesten Tollembeek: 14 augustus. 
- Herzele: 20 of 27 augustus?? 
- Feestend Beert: 29 augustus 
 Akrenbos en Herhout moeten hun datum nog bevestigen. (Yannik) 
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 We zouden toch graag nog eens praten met de organisatie van Kermis Herhout 
om enkele dingen aan te passen zoals de tent voor de jury, het terrein beter 
maaien, vrij maken van stronten,.. Yannik neemt dit voor zijn rekening. 

 Voor het tornooi van Herne zouden we ook graag bekijken of het eventueel op 
een andere plaats kan doorgaan. Liefst meer naar de straatkant toe. Dit Regelt 
Stijn Mersch. 

 Dit jaar zijn er enkele problemen in verband met de BTB- jury. Twee criteriumdata 
zijn reeds ingenomen door andere wedstrijden. De jury zal daar dan aanwezig zijn 
en niet bij ons kunnen komen. 
- Kermis Akrenbos valt samen met het tornooi van de Galliërs. 
- Als het tornooi in Herzele doorgaat op 20/08, valt dit samen met het GENSB-

tornooi. 
 

2) Prijs BTB-wedstrijden: 
Voor het seizoen werd er al besproken om de prijs te verhogen tot €150. Dit is 
wegens enkele regels vanuit de BTB zelf niet kunnen doorgaan. Is er toch geen 
manier om dit te kunnen verhogen? Onze kas mag verhoogt worden om hier dan zelf 
bekers mee te kunnen kopen en reclame te maken. 
 

3) Reclame maken: 
 Open training/ dag van het criterium: 
Het is de bedoeling op een soort van training te geven waar iedereen voor het plezier 
eens kan komen touwtrekken. Het is een goede manier om touwtrekken wat 
populairder te maken en het zal ook de sfeer tussen de ploegen bevorderen. Het zou 
niet de bedoeling zijn om de hele dag met dezelfde ploeg te trekken, we kunnen 
doorheen de dag wisselen van ploegen en gemixte teams maken. Het doel van de 
dag is laten zien dat touwtrekken en leuke sport is, nieuwe ploegen te krijgen en 
vooral om veeeel plezier te maken!!!!! 

- Wie: 
Alle ploegen worden uitgenodigd. Ook alle verenigingen, Chiro, KLJ, scouts, 
dorpsfeesten, ruiterclub,……. Iedereen mag komen!! 

- Wat: 
Een leuke dag met verschillende wedstrijdjes, de kans om wat bij te leren… Het 
exacte verloop van de dag en de organisatie moeten nog wat vorm krijgen. 

- Waar: 
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Stijn Marissens vraagt wat na bij mensen. Ook Mathias gaat op zoek. Iedereen gaat 
zelf eens op zoek naar een goede plaats. 

- Wanneer: 
Dit zou doorgaan op 24 april 2016. 
 Een beker voor niet-touwtrekkende verenigingen: 
Om de sport ook wat terug populairder te maken bij de lokale verenigingen zal er op 
het einde van het criterium een beker uitgereikt worden voor niet-touwtrekkende 
verenigingen zoals de vereniging die ook uitgenodigd worden op de open training. 
Daar zullen we dit dan ook aankondigen. Zo willen we hen terug motiveren om ook te 
komen touwtrekken en weer meer ploegen te krijgen op de wedstrijden.  
De ploegen die strijden voor deze beker zullen aansluiten bij de recreantenklasse. 
Hoe deze puntenverdeling verloopt, zal later nog besproken worden. 
 

4) Touwtrekschoenen: 
Het comité van het criterium heeft unaniem beslist om de touwtrekschoenen binnen 
het criterium toe te laten. Het is dus geen verplichting!! Hierdoor worden de 
verschillende klassen wat anders ingedeeld. 

- De getrainde klasse: 
 Zestallen met of zonder schoenen. 
 9 vrouwen met of zonder schoenen. 
 8 jeugd met of zonder schoenen. 
 580 zonder schoenen. 
 560 met schoenen. Vanaf 1 persoon met schoenen, onmiddellijk 560. 

Doorheen de wedstrijd mogen de schoenen veranderen maar het gewicht blijft 
560 kg. 

 
- Gelegenheidsploegen: 

Vanaf meer dan 3 x deelneming aan wedstrijd schakelen zij over.???? 
 Nu de schoenen worden toegelaten, zal het terrein vooraf niet meer bewerkt 

worden. 
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5) Scheidsrechters 
- Om probleem van te kort en geen scheidsrechters op de tornooien op te 

lossen, organiseren we een cursus zodat we zelf voor scheidsrechters kunnen 
zorgen.  

- Liefst zouden we mensen zoeken die zelf niet meetrekken maar toch 
geïnteresseerd zijn in touwtrekken.  

- Iedereen gaat na in zijn ploeg wie dit ziet zitten. Per ploeg zouden we toch 3 
personen willen die meedoen aan de cursus.  

- Ook kunnen we mensen aanspreken uit verenigingen die een tornooi 
organiseren.  
 

6) Algemene vergadering 
Er werd al eerder gesproken over een algemene vergadering voor alle ploegen en 
organisaties. Die ze moet dringend doorgaan. Wat er daar zal besproken worden 
zullen we bespreken met Jan Lenaerts.  

- Wie: 
Ongeveer 2 personen per ploeg/ organisatie. Er wordt nog een lijst opgesteld door 
Dorien. Er wordt ook een uitnodiging gemaakt door Yannik. 

- Waar: 
Eventueel in d’Akte te Lennik. Stijn Marissens vraagt dit na. Wie zelf nog ideeën 
heeft mag dit laten weten. 

- Wanneer:  
4 maart 2016. 
 

7) To do: 
 Bevestiging datum Akrenbos, Herhout (+ verbetering terrein) Yannik. 
 Terrein Herne Stijn Mersch. 
 Locatie open training  Stijn Marissens, Mathias en iedereen. 
 Organisatie open training…. 
 Locatie algemene vergadering  Stijn Marissens, iedereen. 
 Uitnodiging Yannik 
 Lijst ploegen die moeten worden uitgenodigd  Dorien. 
 PPT algemene vergadering  in samenspraak met Jan lenaerts 
 Uitnodigen voor toekomstige evenemten en wedstrijden  IEDEREEN! 
 
Volgende vergadering: ???  
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