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Voorwoord

Als jullie dit lezen dan staan we op en top voorbereid klaar om 
aan het WK te beginnen. Dit geldt voor de touwtrekkers maar 
ook voor ons als organisatie van het eerste WK Tug of War in 
Holten. 

Even terugblikken
Enkele jaren terug werd tijdens een algemene ledenvergade-
ring van de NTB (Nederlandse Touwtrekbond) de vraag gesteld 
of het niet mogelijk zou zijn om een WK of EK in Nederland te 
organiseren. In het verleden vond dit ook wel eens plaats in 
Assen, maar wellicht werd het tijd voor een nieuwe locatie en 
nieuwe omgeving.
Touwtrekvereniging OKIA (Onze Kracht Is Achteruit) zag dit 
als een mogelijkheid om hun 50-jarig jubileum te vieren en 
wilde het WK daarom wel in 2020 gaan organiseren.

Organisatie
Ter voorbereiding hierop is de Stichting Internationaal Touw-
trekken Holten (SITH) opgericht met Teun Stevens, Henk 
Meilink en ondergetekende als bestuursleden. Alle touwtrek-
kers moeten ook gehuisvest worden tijdens een WK en daar-
voor werd contact opgenomen met Landal Twenhaarsveld en 
vakantiepark de Lindenberg. 

Om een WK te mogen organiseren moet dit toegewezen worden 
door de TWIF (Tug of War International Federation). In april 
2019 ging een afvaardiging van de SITH naar Spanje om tijdens 
een bijeenkomst van de TWIF de plannen voor de organisatie 
van een EK te presenteren, want eerste instantie zou het een 
EK in 2021 worden. Vanwege de pandemie werd het een WK in 
2022. De TWIF keurde onze plannen goed en wees ons het WK 
voor 2022 toe. En daarmee was het officiële startsein gegeven!

Het bestuur werd al snel uitgebreid en zo werd een team sa-
mengesteld dat de organisatie van het WK op zich neemt. Een 
enthousiaste groep mensen die haar krachten bundelt om er 
een onvergetelijk en uniek sportevenement van te maken!

Locatie
Het wedstrijdterrein, gelegen op de hoek van de Rijssenseweg 
en Landuwerweg, is de gehele dag gratis te bezoeken. Langs 
het wedstrijdterrein staat een grote tribune die ruimte biedt 
aan 800 bezoekers. Ook zullen er grote schermen langs het 
veld staan met alle wedstrijdinformatie (uitslagen e.d.) en is 
alles te volgen via een livestream. Er zal een Foodstreet zijn 
voor een lekker hapje en drankje en er is zelfs een mini-pullers-
terrein (kinderopvang). 

Feest in de tent
En natuurlijk hoort bij de inspanning van zo’n evenement ook 
ontspanning. Daarom zijn er op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- 
en zondagavond ook feestavonden in de tent op het terrein. 
Deze feestavonden hebben een gratis entree. 

Vrijwilligers
Samen met ruim 200 vrijwilligers willen we er een geweldig 
evenement van maken en hopen dan ook dat iedereen er straks 
met een tevreden gevoel op terug kan kijken. 

Sponsoren
Verder wil ik bij deze de sponsoren bedanken voor de financiële 
steun en hoop dat we elkaar ontmoeten tijdens één of meer van 
de 4 wedstrijddagen. 

Rest mij nog om iedereen heel veel succes te wensen en vooral 
te genieten van onze prachtige sport gedurende 4 dagen Tug of 
War in Holten!

Groet Marti Jansen 
Voorzitter Stichting Internationaal Touwtrekken Holten

WK Touwtrekken – Hoe werkt dat eigenlijk?

Organisatie
Net als elke andere sport heeft 
de touwtreksport een organi-
satiestructuur. In Nederland 
zijn de meeste touwtrekvereni-
gingen aangesloten bij de NTB 
(Nederlandse Touwtrekbond). 
Door de NTB worden er regio-
nale en landelijke wedstrijden 
georganiseerd. En daarnaast 
ook selectiewedstrijden voor 
Europese en Wereldkampioen-
schappen.

Overkoepelend is er dan weer 
de TWIF (Tug of War Interna-
tional Federation). Dit is de we-
reldwijde bond voor het touw-
trekken. Zij organiseren de EK’s 
en WK’s. Touwtrekken is (nog) 
geen Olympische Sport maar 
staat al wel op het programma 
van de World Games. De World 
Games is een internationaal 
sportevenement met sporten en 
sportdisciplines die niet aan de 
Olympische Spelen deelnemen. 
Ze worden meestal om de 4 
jaar gehouden, een jaar na de 
Olympische Zomerspelen.
De TWIF werkt daarnaast aan 
het uitbouwen en verder profes-
sionaliseren van de wereldwijde 
touwtreksport.

Landen WK  
en Open Club WK
Tijdens het Wereld Kampioen-
schap Touwtrekken worden 
er wedstrijden getrokken in 
verschillende gewichtsklassen 
door mannen-, vrouwen- en ge-
mixte teams. De gemixte teams 

bestaan uit 4 mannen en 4 vrou-
wen. In Holten vindt zowel het 
WK voor volwassenen als voor 
junioren plaats. Bij de junioren 
zijn er twee categorieën; onder 
de 23 jaar en onder de 19 jaar. 
De winnaar van elke afzonder-
lijke gewichtsklasse mag zich 
Wereld Kampioen noemen.

Tijdens Tug of War Holten wor-
den er op donderdag en vrijdag 
Open Clubkampioenschappen 
gehouden en op zaterdag en 
zondag is het WK voor landen. 
Maar wat is nou het verschil?

Open Club Kampioenschap
Tijdens dit kampioenschap kan 
elke touwtrekvereniging (in-
ternationaal en nationaal) een 
team of teams afvaardigen om 
deel te nemen aan het WK. Er 
kunnen dus meerdere teams uit 
één land meedoen aan dit WK.
OKIA doet in de Open Club-
kampioenschappen mee in de 
560, 640 en 680 kg-klasse voor 

mannen. En daarnaast doet 
het jeugdteam mee in de 560 
kg-klasse (onder de 19 jaar) en 
de 600 kg-klasse (onder de 23 
jaar).

WK voor Landen
In elke gewichtsklasse en 
categorie mag slechts één team 
uit een land deelnemen. Om te 
beslissen welk team er namens 
een land mag meedoen, worden 
er per land selectiewedstrijden 
gehouden. 

Extra leuk om te vermelden, 
OKIA mag Nederland vertegen-
woordigen als nationale team 
in de 560 kg klasse (mannen)! 
Daarnaast zullen enkele OKIA 
touwtrekkers meedoen in het 
nationale team in de categorie 
560 kg-klasse (onder de 19 
jaar) en in de 600 kg-klasse 
(onder de 23 jaar).

Foto: RIK ZWIER IMAGE

SPELREGELS

“Ploegen klaar? Pak op het 
touw! Strekken…… Trek-
ken……. Nu!” 
Met deze magische woorden 
begint elke touwtrekwedstrijd. 
Maar wat is nu precies de ma-
gie van een touwtrekwedstrijd?
Twee teams (van een gelijk 
maximaal teamgewicht) staan 
tegenover elkaar opgesteld 
langs een 36 meter lang, nu 
nog op de grond liggend, touw-
trektouw. In het midden van 
het touw bevindt zich een lint 
dat precies op de middenlijn 
van de touwtrekbaan ligt. Op 4 
meter (vanuit het middenlint) 
aan beide zijden is er een lint dat bepaalt hoe ver er getrokken moet worden. Oftewel; als dit 4 
meter-lint over de middenlijn wordt getrokken dan is er sprake van een overwinning.
Als de scheidsrechter “pak op het touw” roept, pakken de teams het touw op. De scheidsrechter 
kan het touw nog een beetje van links naar rechts laten bewegen met als doel dat het middenlint 
zich ook echt boven de middenlijn bevindt. Daarna volgt het “strekken” waarbij de teams het touw 
op spanning brengen. Nogmaals controle van het middenlint en bij het “trekken…….nu” begint het 
echte werken en zetten beide teams haar krachten in! Steunen met armen op de grond of zitten 
op de grond is niet toegestaan. Hiervoor kan het team een waarschuwing krijgen. Bij drie waar-
schuwingen gaat de overwinning naar het andere team.
Een wedstrijd bestaat uit twee trekbeurten, na de eerste trekbeurt wisselen de teams van kant. 
Dit om te voorkomen dat de ondergrond in het voor- of nadeel speelt voor één van beide teams. 
Een wedstrijd kan ook in een gelijkspel eindigen als beide teams een overwinning weten te beha-
len.
Eenmaal begonnen aan de wedstrijd komt het aan op kracht en uithoudingsvermogen. Maar zeker 
ook op tactiek en wilskracht. Hoe zorgen we er voor dat het andere team verslapt? Hoe zorgen 
we zelf voor het behoud van onze eigen kracht? En natuurlijk; hoe trekken we ze over de streep? 
Een mentaal en fysiek spel!
Bij touwtrekken komt het dus aan op teamgeest, tactiek, techniek, kracht, uithoudingsvermogen 
en wilskracht. Deze combinatie van fysieke en mentale inspanningen zorgen voor de magie van 
een touwtrekwedstrijd!
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OKIA (Onze Kracht Is Achteruit)
Touwtrekvereniging OKIA be-
staat inmiddels ruim 50 jaar. 
En ter ere van dat 50-jarig 
jubileum is het plan ontstaan 
om het WK Touwtrekken 
naar Nederland te halen. 
Waar een klein dorp groot in 
kan zijn. Maar hoe is het ooit 
begonnen? 

Hoe het begon….
De eerste kennismaking met 
touwtrekken vond plaats op 
maandag 21 september 1970. 
Tezamen met de vereniging 
Enter werd er bij de Twentse 
Hoeve in Enter voor het eerst 
getrokken aan het touw door 
enkele Holtense jongens. En dit 
beviel zo goed, dat ze na afloop 
van de training naar café ‘de 
Poppe’ gingen om te vragen of 
ze daar op het verlichte voet-
balveld  konden trainen. En dat 
kon.
Zo werd er de ene week in Enter 
en de andere week in Holten bij 
“de Poppe” getraind.
De schoenen werden door heer 
Broeze, van Enter, geregeld. Het 
waren grote, gebruikte leger-
schoenen en het tenue bestond 
uit lange broek en/of overalls. 
Iedere maandagavond werd 
er onder leiding van de heer 
Kranenberg van groep Heure 
getraind bij café “de Poppe”. Na 
afloop van de training werd er 
natuurlijk ook goed voor de in-
vulling van de inwendige mens 
gezorgd (bier en vleesballen). 

Van ‘Touwtrekvereniging 
Holten’ tot OKIA 

Op maandagavond 28 december 
1970 werd in café-restaurant 
‘de Poppe’ aan de weg van 
Markelo naar Holten een be-
langrijke bijeenkomst gehouden 
van een aantal enthousiaste 
toekomstige touwtrekkers uit 
Holten en Enter en enkele 
afgevaardigden van het N.T.B.- 
bondsbestuur (Nederlandse 
Touwtrek Bond).
De bedoeling van deze avond 
was om definitief tot de oprich-
ting van de touwtrekvereni-
gingen Holten en Enter over te 
gaan. En daarmee werd district 
Overijssel een feit.
Vanuit Holten waren een 12-tal 
jongelui aanwezig. Na een kort 
welkomstwoord van de heer 
Broeze, vertelde de bonds-
voorzitter de heer Markink in 
vogelvlucht het ontstaan van de 
touwtreksport en de N.T.B. Ook 
memoreerde hij de deelname 
aan de Europese kampioen-
schappen, het lidmaatschap 
van TWIF, etc. Na deze inleiding 
werd besloten om tot oprichting 

over te gaan. 

Na een schriftelijke stemming 
werden tot het Holtense be-
stuur gekozen:
Voorzitter: Diederik Podt
Secretaris: Allard Wansink
Penningmeester: Gerhard 
Paalman

Holten heeft sinds deze dag een 
nieuwe vereniging namelijk ‘de 
touwtrekvereniging Holten’.

Doordat de camping van café 
“de Poppe” werd uitgebreid was 
er geen plaats meer voor de 
touwtrekkers om te trainen en 
zo ging men naar Kalfstermans-
weide. 

Officieel als touwtrekvereni-
ging Holten (december 1970) 
opgericht, werd de verenigings-
naam eind 1971 omgedoopt tot 
OKIA. Op donderdag 14 oktober 
1971 werd er bij café Kalfster-

man een vergadering gehouden 
met als agenda “De Statuten”.  
Waarmee OKIA officieel  de 
nieuwe verenigingsnaam van 
Holten wordt.

De jaren daarna
In de jaren ’70 werd er ook ge-
start met de wintercompetitie. 
Touwtrekwedstrijden worden 
dan in de manege gehouden.
In de jaren ’77 en ’78 kwam 
er een kleine kentering in de 
vereniging. De trainer kon maar 
nauwelijks een ploeg opstellen, 
door gebrek aan actieve leden. 
Enkele actieve leden gingen de 
buurtschappen in en zo werd de 
vereniging weer versterkt met 
een achttal jongens.

In maart 1979 verhuisde de 
vereniging naar het sportpart 
Meermanskamp. De touwtrek-
kers mochten aan de zijkant 
van een voetbalveld trainen. Bij 
touwtrekken blijft het veld ech-
ter niet vlak en zo ontstonden er 
“gaten” in het veld, wat natuur-
lijk weer niet geschikt was voor 
de voetballers.

Vanaf 1995 is OKIA gehuis-
vest op sportpark ’t Vletgoor 
in Holten en beschikt over een 
trainingsveld met eigen club-
gebouw “Het Pullhuus”. Jaar-
lijks wordt er een gewestelijk 
competitie toernooi en/of een 
Nederlands Kampioenschap 
georganiseerd door leden van 
de vereniging. 

Sinds 2014 is er ook een over-
dekte touwtrekbaan om ook 

in de koude wintermaanden te 
kunnen trainen. 

Successen
In de afgelopen 50 jaar zijn er 
behoorlijk wat successen be-
haald. Waaronder promoties en 
kampioenschappen in Gewest 
Oost, Nederlandse kampioen-
schappen en zelfs Europese en 
Wereldkampioenschappen. 

Het hoogtepunt van de afgelo-
pen 50 jaar is de Europese titel 
in 2001 in Bütschwil (Zwitser-
land) en Wereldkampioen in 
2004 in Rochester (Amerika).

Regionaal kampioen
OKIA is aangesloten bij de 
N.T.B. en neemt vanuit daarmee 
deel aan de competitie outdoor 
touwtrekken in Gewest Oost.
Sinds 1980 tot 2022 wist OKIA 
maar liefst 20 keer de kampi-
oenstitel binnen te halen, wis-
selend in de heren 640- en 680 
kg-klasse!

Nederlands kampioen
De eerste keer voor het heren-
team in 1992 (640 kg-klasse) 
en meest recente overwinning 
van juni dit jaar (600 kg-klasse).

Europees kampioen
Heren 640 kg-klasse (Zwitser-
land)

Wereldkampioen
Heren 720 kg-klasse (Amerika)

In 2016 werd er een knappe 
4e plaats behaald op het WK 
in Zweden en een zelfde 4e 
plaats was er in 2018 op het 
WK in Zuid-Afrika (beide 640 
kg-klasse).

Jeugd
Net als de heren neemt ook de 
jeugd deel in de competitie van 
Gewest Oost. Het lukt niet om 
elk jaar een jeugdteam op te 
stellen maar ook de jeugdteams 
zijn met regelmaat kampioen 
geweest in Gewest Oost! In 
1993, 1994, 1995 en 1996 wer-
den zij zelfs 4x op rij kampioen 
Gewest Oost. 

In 2021 werd het jeugdteam 
van OKIA Nederlands Kampi-
oen en afgelopen juni verover-
den zij deze titel opnieuw. De 
jeugd heeft de toekomst!

WK 2022
OKIA zal ook meedoen tijdens 
het WK in Holten. 
Zij mogen het nationale team 
vertegenwoordigen in de 560 
kg-klasse tijdens het landen WK 
(zaterdag). Bij het open club WK 
komen ze in actie in de 680 kg-
klasse (donderdag) en de 640 
kg-klasse (vrijdag). De jeugd 
neemt deel in de 560 kg-klasse 
(donderdag) en 600 kg-klasse 
(vrijdag). 
Het belooft een mooie strijd te 
worden en we hopen op mooie 
overwinningen in ons eigen 
dorp.
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Programma

Woensdag

Donderdag

06.00 tot 17.00 
Aankomst officials + teams

06.00 tot 9.00
Ontbijt

07.30 tot 12.00
Wegen (moment 1)

12.00 tot 19.00 
Foodstreet

16.00 tot 18.00
Wegen (moment 2)

17.00 tot 20.00
Diner

21.00 tot 22.00 
Briefing voor teams

06.00 tot 9.00
Ontbijt

07.30 tot 8.30 +
11.30 tot 12.30
Stempelen

9.30  
Start wedstrijden 

M680 (OKIA), MIX580,  

JM560 (OKIA), JW480

10.00 tot 18.00
Mini-pullers (kinderopvang)

13.30 
Start wedstrijden 

M560 (OKIA), W500, 

U23MIX560

17.00 tot 20.00
Diner

10.00 tot 01.00 
Foodstreet

20.15 
Prijsuitreiking

21.00 tot 02.00 
Feestavond met DJ Sjors en 

Disco Boontje

Open Club

De wedstrijdschema’s en 

poule-indelingen worden 

per dag bekend gemaakt 

en worden getoond op de 

grote schermen langs  

het wedstrijdveld.

Elk dagdeel van het programma (ochtend en middag) wordt afgesloten met 
kwartfinales, halve finales en de finale.
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06.00 tot 9.00
Ontbijt

07.30 tot 8.30 +
11.30 tot 12.30
Stempelen

9.30  
Start wedstrijden M720, 

U23M600 (deels OKIA), 

U23W500

10.00 tot 18.00
Mini-pullers (kinderopvang)

13.30 
Start wedstrijden  

M640, W540,  

JMX520

17.00 tot 20.00
Diner

10.00 tot 01.00 
Foodstreet

20.00 
Closing Ceremony + 

prijsuitreiking

21.00 tot 02.00 
Feestavond met Reeperbahner 

Stimmungsmacher,  

DJ Sjors en Disco Boontje

Zaterdag

Zondag

Vrijdag

06.00 tot 9.00
Ontbijt

07.30 tot 8.30 +
11.30 tot 12.30
Stempelen

9.30  
Start wedstrijden M680, 

MIX580, JM560 (deels OKIA), 

JW480

10.00 tot 18.00
Mini-pullers (kinderopvang)

13.30 
Start wedstrijden  

M560 (OKIA), W500, 

U23MIX560

17.00 tot 20.00
Diner

10.00 tot 01.00 
Foodstreet

20.15 
Prijsuitreiking

21.00 tot 02.00 
Feestavond met Jazzalike,  

DJ Sjors en Disco Boontje

06.00 tot 9.00
Ontbijt

07.30 tot 8.30 +
11.30 tot 12.30
Stempelen

9.30  
Start wedstrijden M720, 

U23M600 (OKIA), U23W500

10.00 tot 18.00
Mini-pullers (kinderopvang)

13.30 
Start wedstrijden 

M640 (OKIA), W540, 

JMX520 

17.00 tot 20.00
Diner

10.00 tot 01.00 
Foodstreet

20.00
Opening Ceremony + 

prijsuitreiking

21.00 tot 02.00 
Feestavond met Rockaholics

Open Club

Landen

Landen

De feestavond is in samenwerking 

met hoofdsponsor Gijs

Elk dagdeel van het programma (ochtend en middag) wordt afgesloten met 
kwartfinales, halve finales en de finale.
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Kunststof kozijnen 

Ramen 
Deuren 

Schuifpuien

Vöckersweg 8 
7554 RK Hengelo

074-2425252

info@contiplan.nl 
www.contiplan.nl

Op maat GemaaKte OplOssinGen!

25
ervaring

jaar

Wij wensen alle deelnemers, begeleiders 

& officials dagelijks een smaakvol ontbijt- 

en dinerbuffet en allen een geslaagd 

WK touwtrekken event! 

Of het er nu 900 of 1.200 worden, 

wij trekken het wel :)

Party Catering de Combi
Evenementencatering | Bedrijfsevenementen

Echte kampioenen gaan op
volle krachtvolle kracht  achteruit.

Secretary Solutions wenst 
alle deelnemers veel kracht veel kracht toe.

succes!succes!

W
K 

to
uw

tre
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en
W

K 
to

uw
tre

kk
en

Dorpsstraat 24a | 7451 BV | Holten | 
www.secretarysolutions.nl
www.hestivia.nl



 South Africa
W500 W540

M560 M640

M680 M720

Mix580 JM560

U23M600 JW480

Jmix520 U23W500

U23Mix560

 England
W500 W540

M560 M640

M680 M720

Mix580 JM560

U23M600 JW480

Jmix520 U23W500

U23Mix560

 Chinese Taipei
W500 W540

M560 Mix580

JM560 U23M600

Jmix520 U23W500

U23Mix560

 Germany
W500 W540

M560 M640

M680 Mix580

JM560 U23M600

U23Mix560

 USA
W500 W540

M560 M640

M680 Mix580

U23W500

 Latvia
M720 Mix580

 Israel
W540 M720

Mix580  Thailand
M560 JM560

U23M600

 Switzerland
W500 W540

M560 M640

M680 M720

Mix580 JM560

U23M600 Jmix520

U23W500 U23Mix560

 France
W500 M680

M720 Mix580

JM560

 Sweden
W500 W540

M560 M640

Mix580 U23Mix560

 Lithuania
M720 Mix580

 Wales
M560

 Scotland
M560 M640

Mix580

 Belgium
M640 M680

M720 Mix580

U23M600 JW480

U23Mix560

 Italy
W500 M560

M640 Mix580

 Ireland
M560 M640

M680 Mix580

U23M600

 Basque Country
W500 W540

M560 M640

M680 Mix580

U23M600 U23W500

U23Mix560

Deelnemende
landen landen WK

 Netherlands
W500 W540

M560 (OKIA)

M640 M680

M720 Mix580

JM560 (deels OKIA)

U23M600 (deels OKIA)

Plattegrond

PARKEERPLAATS

FIETSENSTALLING EHBO + ARTS

EETTENT

WEDSTRIJD
SECRETARIAAT 

FOODSTREETINGANG

PERSVAK

OFFICE

MUNTVERKOOP

WC

ENTREE 
WEDSTRIJDTERREIN

VIP VIP

DEELNEMERS TENT

TRIBUNECHIROPRACTOR

TAPWAGEN

KOFFIEWAGEN

FEESTTENT/
WEEGTENT

VRIJWILLIGERS TENTJURY 

MUNT
1

MUNT
1

MUNT
1

Feestje in de tent!
Tijdens het WK zijn er overdag mooie wedstrijden te zien. 
Inspanning voor de sporters en spanning voor het publiek! 
Daar tegenover hoort natuurlijk ook ontspanning en dat is 
er volop alle avonden met live muziek en feest in de tent! 
De feestavonden zijn gratis toegankelijk voor iedereen.

Donderdagavond
DJ Sjors en Disco Boontje

Vrijdagavond
Rockaholics

Zaterdagavond
Jazzalike
DJ Sjors en Disco Boontje

Zondagavond
Reeperbahner Stimmungsma-
cher
DJ Sjors en Disco Boontje

DJ Sjors en Disco Boontje
Deze bekende Holtense DJ’s 
verzorgen het grootste gedeel-
te van het weekend de muzi-
kale omlijsting.

DJ Sjors
Deze allround Feest DJ zorgt 
met zijn uitgebreide repertoire 

ervoor dat er niemand stil 
blijft staan. Met zijn energieke 
draaistijl laat hij de ene na de 
andere feestknaller voorbij-
komen. Van dansbare remixen 
van de laatste top 40 nummers 
tot oude klassiekers in een 
nieuw jasje. Tijdens deze show 
kun je schudden en springen op 
de vele nummers die gedraaid 
worden. Een Feest DJ die 
razendsnel de muziek aanpast 
aan de wensen van het publiek. 
Kortom een show waar je je 
energie compleet in kwijt kunt!

Disco Boontje
Disco Boontje is een DJ waarbij 
muziek geen hokjes kent, maar 
waar op verzoek elk genre 
voorbijkomt. Disco Boontje is 
een onnavolgbare DJ die elk 
publiek op zijn kop zet. Het is 
een show waarbij de bekendste 

carnaval hits gemengd worden 
met de grootste feestknallers. 
Het is een show waarbij je van 
rechts naar links gaat… of was 
het nou van links naar rechts!? 
Wat maakt het ook uit, van voor 
naar achter in de zaal, iedereen 
gaat uit zijn plaat bij deze disco 
meister!

Rockaholics
Jong, enthousiast, plezier, 
feest & energie, dat is Rocka-
holics!
Na een opstartperiode met 
veel optredens in de regio, 
bleek al snel dat het enthousi-
asme van deze band uitwaaide 
over heel Nederland. Waar ze 
ook staan, één ding is zeker, 
ze weten de tent op de kop 
te zetten! Van de beste clas-
sics, tot de meest actuele hits; 
Rockaholics speelt ze allemaal, 
met volle overtuiging en heel 
veel enthousiasme! Het maakt 
deze jonge gasten niet uit voor 
welk publiek zij mogen spelen, 
zolang ze maar kunnen knallen 
en er een echt feest van mogen 
maken! Gegarandeerd dat het 
met deze band een knalfeest 
wordt.

Jazzalike
Jazzalike is een band bestaan-
de uit 8 jonge honden uit het 
oosten van het land met maar 
één doel: de tent helemaal plat 
spelen! Ze spelen 60 shows per 
jaar op studentenfeesten, festi-
vals, pleinfeesten en stond on-
der andere op de Zwarte Cross, 
tourden door Italië en speelde 
uitverkochte clubshows in Hen-
gelo, Utrecht en Emsdetten! 
Met een unieke bezetting van 4 
blazers, een ritmesectie en een 
bak energie waar je u tegen 
zegt, weet de band overal waar 
ze komen een enorm feest te 
bouwen. Studentenfeesten, 
gala’s, festivals, bruiloften; het 
maakt niet uit: de tent wordt 
volledig verbouwd! 

Reeperbahner 
Stimmungsmacher
Foi foi... 20 jaar bestaan we al 
als band! Ongelofelijk eigen-
lijk.. op 1 januari 2002 was ons 
eerste optreden bij het toenma-
lig café-restaurant Het Bonte 
Paard! De band bestaat uit 
Diederik Bronsvoort (gitarist), 
Ruben Hanevelt (gitarist) Mar-
tijn ten Wolthuis (basgitarist), 

Sjon Rodijk (‘trekzak’), Bert 
Reijlink (drummer) en Hens 
Janssen (zanger). En natuurlijk 
niet te vergeten; crewmembers 
Hans Pinkert en Gijs Muller! 
Wat hebben we gelachen met 
elkaar die afgelopen 20 jaar 
en natuurlijke vele optredens 
rijker! Optredens op Dauwpop, 
vele jubilea groots gevierd, 
kermissen, buurtfeesten, 
schuren, zalen, feesttenten, 
backstage met George Baker 
(wat kun je lachen met die 
vent!) enz. Muziek maken is 
voor ons een hobby, dé ultieme 
uitlaatklep. We zijn een hechte 
groep en accepteren elkaars 
‘onvolkomenheden’... Dat is 
belangrijk! Elk optreden is 
voor ons een feest! En zolang 
we er nog ‘skik’ aan hebben 
en mensen ons blijven vragen 
om te komen, gaan we ermee 
door! Want wat is er nu mooier 
dan spöllen met oe ‘moaten’ in 
een band?! Het is voor ons een 
grote eer om te mogen spelen 
op de zondagavond tijdens ‘Tug 
of War’ in Holten! We gaan er 
een feestje van maken!
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Trek 'm over
de streep!

Wij zoeken jou!

www.ettc.eu

 Dare to be be different.
 Meer informatie? Bel +31(0)548-855558

Wist je dat…..
• er elke dag 2500 plakken kaas en 3000 plakken vleeswaren tijdens 

het ontbijt geserveerd worden?
• er in totaal 5584 kilo eten wordt geserveerd tijdens het diner?
• er elke dag ongeveer 100 vrijwilligers op het terrein te vinden zijn. (tel 

je ze allemaal? ;-) )
• de eerste vrijwilligers om 05:00 uur starten, terwijl de laatsten pas 

rond 02:00 uur of later vertrekken? Ze komen elkaar nog net niet 
tegen!

• er 60 touwtrektouwen klaar liggen voor dit evenement?
• er ruim 230 vrijwilligers actief zijn tijdens het WK? En dan tellen we de 

vrijwilligers in de voorbereiding nog niet eens mee…..
• er 144 palen rond het wedstrijdveld staan?
• OKIA inmiddels al 51 jaar bestaat? We moesten even wachten op het 

WK door omstandigheden….
• het terrein is afgezet met ruim 900 bouwhekken?
• er 25 pagodetenten staan en alle tenten goed zijn voor 2500m2?

grafisch ontwerp

vormbaasvormbaas.nl



Foodstreet
Voor onze touwtrekkers wordt er 
goed gezorgd op het gebied van ca-
tering! Maar natuurlijk maakt kijken 
ook hongerig. Daarom is er speciaal 
voor alle bezoekers een Foodstreet. 
Hier vind je een ruim aanbod van 
diverse hapjes en drankjes. Om je 
alvast even ‘lekker te maken’ hieron-
der een overzicht. Zien we jou snel in 
de Foodstreet?! Eet en drink smake-
lijk!

Bakkerij Nijkamp
Een echt ‘Tug of War-brood’ waaruit 
iedereen veel kracht kan halen. Voor de 
wat meer zoetekauwen is er volop keus 
in zoete broodjes als puddingbroodjes, 
Deense fruitkrakelingen en Zweedse 
koffiebroodjes. Voor de hartige trek zijn 
er saucijzenbroodjes, pizzabroodjes en 
hartige broodjes. 
Zin in een lokaal hapje? Proef dan eens 
onze tafel kaneelkoek, krentenwegge of 
Holterbergmop!

Vrouwen van Nu
De Holtense afdelingen van Vrouwen 

van Nu (Holten, Dijkerhoek en Espelo) 
bundelen hun krachten samen en verko-
pen lekkere bakjes met fruit, kwark en/
of yoghurt. Aangeleverd door de lokale 
supermarkt Coop Leon Haanstra. Op zoek 
naar iets extra verfrissends? Kies dan 
voor een lekker ijsje van IJsboerderij 
Oans uit Dijkerhoek!

Westrik Snack
Westrick Snack biedt volop keuze in lek-
kere snacks en patat aan! Smullen maar!

Fientje Soep
Fientjes Soep verkoopt verse soep op 

de weekmarkten van Lochem, Holten 
en Bathmen. Met een wekelijks wisse-
lend assortiment kan men genieten van 
diverse vers gemaakte soepen. 
Bij Tug of War zijn ze dagelijks aanwezig 
met een keuze uit 3 soepen, voor elk wat 
wils!

Urker Vishandel
En natuurlijk onmisbaar op dit Holtense 
touwtrekveld, de verkoopwagen van 
Urker Vishandel. Zin in een lekker visje? 
Dan ben je hier aan het goede adres!

Mini-pullers

Touwtrekwedstrijden kunnen 
soms lang duren. En we kunnen 
ons goed voorstellen dat dat 
voor jonge kinderen net even 
iets te lang kan zijn! Daarom 
hebben wij een ‘mini-pullers-
terrein’; een kinderopvang!

Kinderdagverblijf De Vossebelt 
uit Holten verzorgt hier, samen 
met vrijwilligers en professio-
nele pedagogisch medewerkers, 
een gevarieerd activiteitenaan-
bod. 

• Knutselen
• Spelen met zand 
• Sport/spel activiteiten
• Mini-soccer 

en natuurlijk touwtrekken met 
een speciaal touw voor kinde-
ren! 

De praktische informatie:
• Kinderen zijn welkom tus-

sen 10.00 en 17.00 uur. 
• Wij vragen van ouders 

die hun kind komen bren-
gen een telefoonnummer 
waarop ze bereikbaar zijn. 

• Ook zal er gevraagd worden 
naar eventuele allergieën 

van kinderen, in verband 
met kleine versnaperingen/
drinken. 

We hebben er zin in om de 
‘mini-pullers’ een leuke dag te 
bezorgen!
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De organisatie bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die een connectie met OKIA 
hebben en/of OKIA een warm hart toedragen.
Van links naar rechts: Willeke Coster-Aaltink (PR), Marti Jansen (voorzitter), Henk Mei-
link (penningmeester), Suzanne Harink (office), Henk Haverslag (sponsoring / terreinbe-
heer), Wilco Stevens (financien), Jan Aaltink (sponsoring / terreinbeheer), Emma Meilink 
(Coordinatie vrijwilligers / Office), Teun Stevens (facilitair). Niet op de foto: Annet Nijland 
(Boekingen accommodaties / Office).

Tijdens het WK verkopen we 
verschillende producten die 

jou een blijvende herinnering
aan het WK geven!

Daarnaast hebben we 
ook:
• Ansichtkaarten
• Paraplu’s 
• Petjes
• Bidons
• Pennen
• Zonnebrandcreme 
• Mutsen

Organisatie
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U verdient
het (terug)!het (terug)!

Oranjestraat 10, Holten
T  0548 725 200
info@paalmanadvies.nl
www.paalmanadvies.nl

Fiscale vraagstukken en administratieve ondersteuning

Transportweg 4
7451 PL Holten

t +31 (0)548 364 531
e info@bemei.nl

 SPECIALIST IN 
RVS MAATWERK

n  BOUW
n  TOELEVERING
n  WATERTECHNIEK
n  VOEDINGSINDUSTRIE

www.bemei.nl

TROTSE SHIRT 
SPONSOR VAN 

DE TUG OF 
WAR HOLTEN


