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Touwtrekkers spreken met twee woorden
Touwtrekken. Net
als de Formule 1 is
het een sport
waarin het draait
om pk’s. Zaterdagavond is in Wapse
de vierde ronde
van de Drentse
competitie.
HANS KNIJFF

H

et is niet voor de volle
100 procent een mannensport. Er zijn ook
vrouwen, en teams van
vrouwen, die aan touwtrekken
doen. ,,Maar gemiddeld genomen
zijn touwtrekkers toch mannen.
Want het draait in deze sport natuurlijk wel om de pk's’’, zegt Jos van
der Linde van Touwtrekkers Wapse.
Gemengde teams, met zowel mannen als vrouwen in de gelederen,
mogen onder bepaalde voorwaarden niet voor niks een extra deelnemer binnen de lijnen brengen. Hetzelfde geldt voor ploegen die jeugdleden opstellen.
Van der Linde is verantwoordelijk
voor de organisatie van de touwtrekwedstrijden van zaterdagavond
op het evenemententerrein van het
dorp, achter dorpshuis Oens Huus.
Het wordt, na IJhorst, Oosterhesselen en Dalerpeel, de vierde ronde
van de Drentse competitie, waaraan
tien ploegen meedoen. De competitie van de TTO Drenthe is van april
tot september. Elk team is een keer
aan de beurt om op eigen terrein
competitiewedstrijden op touw te

Touwtrekken vergt een combinatie van kracht, techniek en koppigheid.
zetten. Er zijn dus tien rondes en per
ronde zijn er negen touwtrekwedstrijden.
Van der Linde haast zich de opmerking over de pk's te nuanceren:
,,Het gaat bij touwtrekken voor een
belangrijk deel om kracht, maar ook
om techniek. Wat vrouwen missen
aan pk's compenseren zij bovendien
met koppigheid. Ze geven niet snel
op.’’ En dan is er nog zoiets als tactiek en discipline, die ook hun rol opeisen in deze oeroude sport.
Oeroud, want al in het klassieke
Griekenland was touwtrekken populair. De spelregels volgden door
de eeuwen heen de ontwikkeling
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Touwtrekkers
hebben met elkaar
gemeen dat ze
'plattelander' zijn
van de sport. De al genoemde discipline doet wat denken aan die binnen het rugby. Nog zo'n typische
mannensport trouwens, met dit verschil dat rugby de laatste jaren
steeds vaker in de schijnwerpers
staat. Vaker dan het georganiseerde
touwtrekken, wat de ‘jongens die

zo’n beetje uit hetzelfde hout zijn gesneden’ wel eens dwarszit.
,,Drinken voor de wedstrijd kan
echt niet. De scheidsrechter is de
baas, daar heb je respect voor. Er
wordt niet gevloekt’’, geeft Van der
Linde wat voorbeelden van de discipline onder touwtrekkers. De teams
die zaterdagavond in actie komen,
tellen elk zes touwtrekkers. ,,En per
ploeg zijn er twee reserves. Vooraf
worden kleding en schoeisel gecontroleerd. De shirts zijn van degelijke
kwaliteit en hebben standaard
schouderstukken. Je wilt namelijk
niet dat je tijdens het touwtrekken je
vel kwijtraakt. De schoenen zijn de

schoenen van schaatsen, maar dan
zonder het stalen onderstel. De zool,
de hak en de zijkant van de hak moeten helemaal vlak zijn.’’
De Drentse competitie telt twee
touwtrekteams van buiten de provincie: een uit Overijssel en een uit
Friesland. Volgens Van der Linde
hebben de deelnemende touwtrekkers met elkaar gemeen dat ze bijna
allemaal plattelander zijn. ,,Ik ben
zelf een kantoorpikkie en iemand
anders van team Wapse werkt bij Astron, maar alle anderen hebben een
agrarische achtergrond. Een gezellige groep. Jongens die geen blad voor
de mond nemen. Maar laat het zaterdag niet té mooi weer zijn, want dan
zal niet iedereen komen opdagen.
Maaien en inkuilen gaan dan voor,
haha. Slecht weer deert ons niet.
Kou, wind of sneeuw – daar zijn nog
nooit wedstrijden voor afgelast.’’
Hij ziet De Kastelein, het team van
het gelijknamige café uit Ruinerwold, en Vriezenveen als de twee
ploegen met de beste papieren om
dit weekend aan het langste eind te
trekken. En de in donkergeel en
zwart uitkomende thuisploeg zelf?
,,Wij zijn niet slecht, dat niet, maar
we zijn middenmoters. Niet meer en
niet minder. Wapse heeft een nog tamelijk jonge ploeg. Ikzelf ben met
mijn veertig jaar de oudste.”
Hoe serieus ze allemaal het touwtrekken ook nemen – in Wapse bijvoorbeeld wordt er elke dinsdagavond stevig getraind – er moet ook
tijd zijn voor gezelligheid. Zaterdag
is het na afloop dan ook feest in
Oens Huus, met een optreden van
coverband Niet Normaal. Het laatste
nieuws over deze vierde competitieronde staat op de Facebookpagina
van de thuisploeg: Touwtrekkers
Wapse.
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