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VOLENDAM - Bijna duizend man-
nen, vrouwen en jeugd komen 
woensdag 17 februari naar Volen-
dam. En nee, het zijn geen suppor-
ters van de voetbalclub uit de Eerste 
Divisie. Het gaat om touwtrekkers 
uit 25 verschillende landen. Zij gaan 
vanaf donderdag 18 februari tot en 
met zondag 21 februari meedoen 
aan het WK indoor touwtrekken. In-
door, want het matige weer in deze 
tijd maakt een buitenevenement on-
mogelijk. “Indoor touwtrekwedstrij-
den duren ook korter dan de buiten-
wedstrijden. Dat maakt het leuk om 
te kijken. Het publiek zit er ook nog 
eens dichter op en kan dus meer 
zien”, vertelt insider Gert Radder.  

Bij touwtrekken staan twee teams 
van acht spelers tegenover elkaar 
aan weerszijden van het touw. Zij 
proberen elkaar zodanig uit balans 
te trekken dat het middenlintje vier 
meter in hun richting naar achteren 
schuift. Het team dat daar in slaagt, 
is de winnaar. Wie denkt dat touw-
trekken simpelweg een kwestie is 
van hard aan dat touw sjorren, heeft 
het mis. Het is een teamsport waar 
veel techniek, tactiek en conditie bij 
komt kijken. “Je kunt bijvoorbeeld 
niet om de beurt een stapje ach-
teruit maken. Je moet allemaal te-
gelijk trekken en dat leer je niet in 
een keer”, legt Gert uit. “Sommige 
teams doen het even rustig aan in de 
hoop dat het andere team zich op-
blaast, om het vervolgens over te ne-
men.” 
Ook het idee dat stevige workouts 
in de fitnesszaal een groot voordeel 
opleveren, is een misvatting. “Boby-
builders zijn natuurlijk sterk, maar 
ze vliegen er binnen een minuut af 
om langs de kant een sappie te drin-
ken. Hun spieren zijn het niet ge-
wend en ze blazen zich op. Touw-
trekken is een duursport. Je moet 

het lang vol kunnen houden. Met 
name bij buitenwedstrijden ben je 
soms wel een kwartier bezig.”

Wedstrijden
Donderdag 18 en vrijdag 19 februari 
zijn vanaf 9.30 uur de zogenoemde 
open clubkampioenschappen. Daar-
voor kunnen alle teams uit de we-
reld zich inschrijven. Zaterdag 20 
en zondag 21 februari vinden van-
af 9.30 uur de gesloten kampioen-
schappen voor landenteams plaats. 
Elke dag worden er meerdere klas-
sen afgewerkt, waarbij de winnaar 
ook meteen bekend wordt. Er zijn 
negen gewichtsklassen. Vier bij de 
heren, twee bij de vrouwen en een 
mixklasse (vier vrouwen en vier 
mannen). Ook zijn er jeugdklas-
sen voor mannen tot en met 18 en 
tot maximaal 23 jaar. Nederland is 
kanshebber in de zwaarste heren- 
(maximaal 640 kilo en 680 kilo) en 
damesklasse (maximaal 540 kilo) en 
de mixklasse (maximaal 600 kilo). 
De indeling in gewichtsklassen 
maakt dat touwtrekkers ijverig met 
de kilo’s bezig zijn. “Ze zijn vaak 

aan het lijnen om zo dicht moge-
lijk tegen het maximaal toegestane 
gewicht te zitten. Woensdag wegen 
we iedereen en dan staat het gewicht 
voor alle wedstrijddagen vast.” Meer 
gewicht in de strijd kunnen gooien 
is een voordeel. “Na woensdag gaan 
ze natuurlijk eten. Ze doen het alle-
maal, dus een groot verschil kunnen 
ze er niet mee maken”, weet Gert. 

Insider
Gert (58) raakte bekend met de sport 
toen hij 15 was. “Zo’n veertig jaar te-
rug waren er in de Noord-Hollandse 
dorpen tijdens de kermis vaak spel-
letjes, waaronder touwtrekken. Dat 
vond ik leuk. Na afloop was er dan 
een prijsuitreiking, maar moest er 
natuurlijk eerst wat gedronken wor-
den. Zo hadden de lokale horeca er 
ook wat aan.” 
De sport had hem al gauw gegrepen. 
“Ik heb meerdere keren aan NK’s, 
EK’s en WK’s meegedaan, maar nu 
ben ik gestopt met actief touwtrek-
ken. De jeugd neemt het op een ge-
geven moment over en ik kon het 
niet meer combineren met mijn 

drukke baan als hoofduitvoerder bij 
de BAM. Ik vond het altijd heerlijk. 
Ik kon me lekker uitleven na mijn 
werk en voelde me daarna weer 
fris.” Gert, lid van Touwtrekvereni-
ging Monnickendam, is nog wel de-
gelijk zeer betrokken bij de sport. 
“Ik ben scheidsrechter geworden, la-
ter ook internationaal wedstrijdlei-
der. Vorig jaar was ik nog in Belfast 
voor het EK outdoor, dat daar werd 
gehouden. De aankomende septem-
ber zal ik ook op het WK outdoor in 
het Zweedse Malmö aanwezig zijn.”
Het WK is ook een aantal keren in 
het oosten van het land, in Assen 
en Slagharen, gehouden. Daar is de 
sport nog wat groter dan in West-
Nederland. Nu is gekozen voor Vo-
lendam als locatie. Gert: “Lekker 
dicht bij Schiphol. De sporters hoe-
ven maar twintig minuten met de 
bus. Ook zitten ze vlak bij Amster-
dam. Leuk voor een dagje uit.” 
De wedstrijden vinden plaats in 
Sporthal Opperdam, Heideweg 
4 in Volendam. Meer informatie 
over het evenement op de website:  
www.inttow.nl.

‘Je kunt niet om de beurt stapje achteruit maken’
WK touwtrekken in Volendam

Dit team van TTV Monnickendam vertegenwoordigt Nederland op het WK. (Foto: aangeleverd)

BROEK IN WATERLAND - De 
Broeker Bridgeclub houdt zon-
dag 14 februari de voorjaars-
drive. De kosten bedragen 10 
euro per paar en dienen aan de 
zaal te worden betaald. Er zijn 
diverse prijzen voor de verschei-
dene winnaars. De locatie waar 
gespeeld wordt, is Het Broe-
kerhuis, Leeteinde 16 in Broek 
in Waterland. De zaal gaat om 
12.30 uur open. Het bridgen 
start om 13.30 uur. Opgave bij 
voorkeur per e-mail, via: broek-
bridge@hotmail.com. Mensen 
die geen e-mailadres hebben, 
kunnen zich telefonisch opge-
ven bij Hennie van Velzen, via 
tel.: 020-4031928 of bij Leo van 
der Voort, via tel.: 020-4033368. 
Vol is vol en aan de zaal is er 
geen gelegenheid meer om in te 
schrijven. Na de drive kunnen 
bezoekers in het Broekerhuis 
eten. De keuken is vanaf 18.00 
uur open. Vooraf reserveren is 
wel nodig, via tel.: 020-4031314. 
Het menu is te vinden op: www.
broekerhuis.nl. De bridge-uit-
slagen worden vermeld op de 
website: www.broekbridge.nl.

Voorjaars-
bridgedrive

STREEK - Heeft u een nieuw-
tje of nieuws voor onze redactie? 
Breng ons op de hoogte en stuur 
uw e-mail naar redactie.osb@
rodi.nl. Dan kan straks iedereen 
het lezen in Ons Streekblad.

Nieuwtje? 

www.zorgcirkel.com

Ouder worden in een 
stijl die bij u past.

088 - 55 99 600
Timmerbedrijf 
de Jonge & Zn
Nieuwbouw – verbouw – interieurvormgeving 

Een klein bedrijf waar persoonlijke contact 
en vakmanschap hoog in het vaandel staan. 

Voor advies of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met: 

Dennis de Jonge: 06- 23 541 533
timmerbedrijfdejonge@hotmail.com 

Bezaanjachtplein 267 | 1034 CR  Amsterdam
info@aartsopticien.nl | www.aartsopticien.nl

020 - 33 19 549

Vertrouwde aandacht 
op eigen locatie

komt uit de kast!

Cadeauwinkel De Kast
Lingerzijde 10
1135 AP Edam
www.dekastedam.nl

Ware liefde

STEILEBANK 2A  0299-351230  
WWW.LOOKINGGOOD-VOLENDAM.NL

LOOKINGGOOD STIENT
LOOKINGGOOD COUPE 

€ 39,95 KNIP-UITGROEI/DROOGJE     

HEREN INLOOP 

€ 17,95 

DAMES INLOOP 

€ 21,95
MAANDAG VAN 12:00 TOT 17:30 UUR
ZATERDAG VAN 9:00 TOT 15:30 UUR

E
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