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FIETSEN

SINT-LAUREINS

Gemeente Sint-Laureins

. 10:15 IRONKIDS (vanaf 6 jaar)
. 11:00 JEUGDCIRCUIT (12 tot 16 jaar)

. 12:00 RECREATIEVE SPRINTTRIATLON (16+)
. 12:35 TRIO’S / BEDRIJVENTEAMS

. 15:00 BK MASTERS, ELITE DAMES & HEREN

KINDERGRIME, SPRINGKASTELEN, VOLKSSPELEN, EET- EN DRANKKRAAMPJES, ...
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Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 1 juni is het terug zover de 33e
triatlon van Sint-Laureins is een feit. Deze
wedstrijd werd in 2018 uitgeroepen tot “beste triatlon van
2018” en daar mogen we als Sentenaar best fier op zijn.
Wat ooit begon in de jaren 80 onder het voorzitterschap
van wijlen Higan Holderbeke. Met de steun van de gemeente
was ik één van de 37 deelnemers die aan de start stonden.
Daarna nam ik nog eens deel maar om allerlei redenen is er
toen geen uitslag gemaakt. Dit was het begin van de triatlon
en er waren nog veel kinderziektes.

De Meetjeslandse “Hel van het Noorden” opgenomen in fietsproef
Dit jaar wordt voor het eerst de “Hel van het Noorden” opgenomen in het fietsparcours van de
sprinttriatlon.
Die hel staat bekend onder de naam Casteleynstraat en vormt een oeroude verbindingsweg
tussen de idyllische gehuchtjes Waterland-Oudeman en Sint-Margriete. De Casteleynkasseien
liggen er relatief goed bij, maar met licht oplopend op het einde is het niettemin een verraderlijke
strook. Eén rechte lijn, rechttoe rechtaan… Vooral met de wind op kop bijten de Casteleynkeien
je kuiten genadeloos aan flarden. Twee sterren naar Roubaixnormen, de volle vijf sterren naar
Meetjeslandnormen.
Deze nieuwkomer is een rechte lijn van 1200m die kaf en koren toelaat elkaar te monsteren. Voor
zover dat nog nodig is. Deze kasseistrook is niet voor niets uitgeroepen tot lokaal erfgoed, te
midden van het Sentse poldergebied. In de polders mag het toch iets meer zijn? Wie wordt de
“Meetjeslandse Kasseivreter 2019” en zet de snelste tijd neer op de kinderkopjes?

Nu zoveel jaren later is de triatlon een goed geoliede
organisatie waar de Meetjeslandse Triatlonclub SMO het voortouw neemt. Deze wedstrijd heeft
een gedaante verandering ondergaan naar de sprinttriatlon en is tevens ook het Belgisch
kampioenschap op een volledig nieuw getekend parcours met een kasseistrook van 1,2 km.
Wie wordt de “Meetjeslandse kasseivreter 2019” en dendert het snelst over de stenen?
Als schepen van sport ben ik heel blij dat de organisatoren ook de jeugd een kans geeft om
aan de start te komen binnen deze veelzijdige sportdiscipline. Vanaf 6 jaar kunnen de ironkids
deelnemen op een apart parcours in de verschillende reeksen onder begeleiding. Ook het
Vlaamse jeugdcircuit (jongeren tussen 12 en 16 jaar) doet het provinciale sportcentrum aan
voor een mooie strijd in het Meetjesland.
Met toppers als Olympiër Simon De Cuyper van de organiserende club en de winnaars van de
vorige jaren met oa. Tom Suetens (BK sprint 2018), Arthur De Jaegher (BK Olympische triatlon
2017), Tim Van Hemel (BK Olympische triatlon 2018), Valerie Barthelemy (BK Olymische
triatlon 2018), Katrien Verstuyft (Olympiër), Jolien Vermeylen (BK sprint 2018),… krijgt de
Boerekreektriatlon een sterk deelnemersveld die door de mooie polders zal te zien zijn op
het scherp van de snee.
Hopende op een zonnige dag met veel toeschouwers.
Uw schepen van Sport en Jeugd
Carlos Bonamie
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Triatlondorp, voor jong en oud
Sporters en supporters ontmoeten elkaar in het gezellige triatlondorp met drank- en eetgelegenheid
met lokale streekproducten. Kinderanimatie verwent de jongsten met oa. professionele grime,
springkastelen, klim- en klauterparcours, volksspelen en nog veel meer. Al deze activiteiten
worden door een monitorenteam begeleid.

PROGRAMMA #BOEREKREEKTRI 2019
Groep

Ironkids A

Ironkids B

Jeugd C
heren

Jeugd B
heren

Jeugd C
dames

Jeugd B
dames

Recrea
heren

Recrea
dames

Recrea
trio’s

BK sprint
masters

BK sprint
Dames

BK sprint
Heren

Leeftijd

6-9 jaar

10-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

16+ jaar

16+ jaar

12+ jaar

40+ jaar

16+ jaar

16+ jaar

Opening
09u00
secretariaat

09u00

09u00

09u00

09u00

09u00

11u00

11u00

11u00

13u00

13u00

13u00

Opening
wisselzone

09u45

10u00

10u00

10u00

10u00

12u00

12u00

12u00

14u00

14u00

14u00

10u45

10u45

10u45

10u45

12u20

12u20

12u20

14u45

14u45

15u

09u45

Sluiting
wisselzone
Start

10u15

10u30

11u02

11u00

11u07

11u05

12u30

12u35

12u35

15u00

15u05

16u30

Afstanden

150-4-1

150-4-1

300-8-1,5

300-8-1,5

300-8-1,5

300-8-1,5

500-20-5

500-20-5

500-20-5

750-20-5

750-20-5

750-20-5

Podium

aankomst

aankomst

12u15

12u15

12u15

12u15

14u30

14u30

14u30

18u00

18u00

18u00

Elite:

“Het is altijd fijn om terug te keren naar mijn roots
in het Meetjesland, met een toporganisatie en
veel bekende gezichten.” Simon De Cuyper

(meervoudig Belgisch kampioen, 32 jaar uit Leuven)

Maak kans op 2 duo VIP-tickets voor de Meetjeslandse Triatlonbar

Strijd mee voor het zwart-geel-rood!

Maak een leuke foto van de affiche en deel deze op uw persoonlijke pagina met de
vermelding #boerekreektri19. We geven 2 duo VIP-tickets weg voor de Meetjeslandse
tafel tussen 14u30 en 17u. De waarde van een VIP-arrangement bedraagt € 50 pp. met
streekproducten en aangepaste bieren en wijnen. De winnaars worden op woensdag
22 mei bekend gemaakt.

Dit jaar wordt naast de recreatieve wedstrijd ook een Belgisch
kampioenschap sprinttriatlon georganiseerd. Dit garandeert
een topdeelnemersveld uit alle regionen van het land. De
meeste nationale kampioenschappen in België staan open
voor iedereen. Wil je in aanmerking komen voor de ereprijzen
en/of prijzengeld dan gelden echter een paar regels. Zo
moet je over de Belgische nationaliteit beschikken en over
een Belgische triatlon wedstrijdlicentie. Atleten met een
andersoortige licentie, dus ook de basisleden, aspirant
leden en daglicentie houders kunnen niet deelnemen aan
een BK en dienen zich te registeren voor de recreatieve
wedstrijd. Het aantal startplaatsen per categorie (dames,
masters, U23 en heren) is beperkt.

Gratis deelname voor Sentse jeugd tussen 6 en 11 jaar
Alle jeugd uit St-Laureins tussen 6 en 11 jaar kan gratis deelnemen aan de ironkids
wedstrijden. Je dient je enkel vooraf te registeren via de website. Op de wedstrijddag
zelf krijg je integraal je inschrijvingsbedrag terugbetaald. Ben je nog aan het twijfelen
om deel te nemen of weet je niet hoe eraan te beginnen? Schrijf dan in voor het
triatlonkamp in St-Laureins van 8 tem. 12 april via de gemeentelijke sportdienst
(telefonisch via 09/218 76 45 of mail dienstvrijetijd@sint-laureins.be) en maak kennis
met de Triatlonschool Meetjesland.

Er zijn 3 aparte startwaves voorzien: 15u BK Masters (40+), 15u05 BK dames,
16u30 BK heren (16-39 jaar).

PARCOURS #BOEREKREEKTRI 2019
Overzicht parcours recreanten + BK Sprint

Overzicht parcours JEUGD
Zwemmen

Zwemmen

Fietsen

Fietsen

Wheelstation

Lopen

Lopen

Zwemstart: links van de boeilijn rechtdoor
zwemmen, vervolgens rechtsomkeer draaien,
en datzelfde traject terug (afhankelijk van jouw
af te leggen zwemafstand) aan de andere zijde
van boeilijn.
= aanloop naar de wisselzone

Evenementenzone

Evenementenzone

pparcours recreanten
Loopparcours
+ BK sprintrecreanten + BK sprint
lussen van 2,5km=> 2 lussen van 2,5km
Evenementenzone

Loopparcours Jeugd

Loopparcours Jeugd

=> 1 lus van 1,5km

=> 1 lus van 1,5km

Overzicht wedstrijdparcours op de evenementenzone
=> aanloop naar wisselzone na het zwemmen

Evenementenzone

=> aanlooproute fietsgedeelte

Evenementenzone

=> aanlooproute loopgedeelte
Evenementenzone

Finish

Start2tri:

“Wij konden nog geen
baantje crawl zwemmen”
(Ronny, 53 jaar
uit St-Jan-in-Eremo)

Recreatieve
zwemloop

Ironkids:

“Ik hoef niet de beste te
zijn, het is gewoon leuk
om mee te doen.”

Sportpark Eeklo
zondag 1 september 2019
100m zwemmen - 1 km lopen
(ouders kunnen meelopen)
200m zwemmen - 2 km lopen
400m zwemmen - 4 km lopen

(Ferre, 10 jaar uit Eeklo)

Deze zwemloop is voor jong en oud, recreatief
en competitief, team en individueel.

Jeugd:

“Dit jaar doe ik voor het eerst
mee aan een officiële wedstrijd
in eigen streek, wel een beetje
spannend.”
(Anouk, 12 jaar uit St-Laureins)

Trio:

“Dit jaar staan we met meer
dan 10 vriendengroepjes aan
de startlijn en we zijn zeker
niet allemaal even fanatiek.
Wij proberen de Sentse eer te
verdedigen.”
(Steven, 40 jaar uit St-Laureins)

Help het triatlondorp mee versieren met de
Belgische driekleur - doe mee en win!
Illustrator Bert Van Waes uit Watervliet heeft enkele mooie kleurplaten gemaakt voor de kinderen.
Iedereen die voor 1 juni een foto van zijn of haar creatie(s) mailt naar boerekreektri@smo-specialized.be
(o.v.v. naam, adres, leeftijd) of hem aan de infotent afgeeft, ontvangt een leuke attentie op de wedstrijddag.
Natuurlijk vinden we het extra leuk als je je kleurplaat ook nog op sociale media deelt (voorzien van
#boerekreektri #sportersbelevenmeer)!
De winnaars krijgen een mooie prijs; leuk sport- en spelmateriaal. De kleurplaten worden de komende
tijd ook op de scholen gebracht. Alle kleurplaten krijgen op de wedstrijddag een mooi plaatsje op onze
“ironkids wall”. Wie zelf een kleurplaat wil uitprinten kan hem downloaden op www.smo-specialized.be
onder Boerekreektriatlon.

Laat je niet verrassen - minder hinder
De grootste triatlonwedstrijd van het Meetjesland veilig organiseren is onmogelijk
zonder dat er her en der wat verkeershinder wordt veroorzaakt. Toch wordt in
overleg met de politiezone Meetjesland gezocht naar mogelijkheden om die
hinder tot het uiterste minimum te beperken. Aan alle supporters raden we
dan ook aan om zoveel mogelijk met de fiets naar het provinciale centrum te
komen.
In deze krant, die op 20.000 exemplaren wordt verdeeld, vindt u een overzicht
van de punten waar verkeershinder kan verwacht worden. Ook op de website www.
smo-specialized.be kunt u terecht voor de laatste wijzigingen en aanrijroutes. De wedstrijd start om 11u
en duurt tot 18u, wanneer de laatste atleet finisht aan het provinciale sportcentrum. In de omgeving van
het provinciale sportcentrum is geen verkeer toegelaten.
Punten waarop hinder kan worden verwacht zijn:
Vanaf 10u tot 18u: De St-Jansstraat wordt tussen St-Jansbrug en rotonde St-Janspolderdijk/St-Jansstraat
voor de hele dag afgesloten.
Vanaf 12u30 tot 18u zijn volgende straten niet toegankelijk (zie plan): St-Livinuspolder, Casteleynstraat,
Kerkstraat, Watervlietse Steenweg, Kruisken, Houtlanddijk.
De organisatoren danken u bij voorbaat voor uw begrip en vragen iedereen met aandrang om zich te
houden aan de aanwijzingen van seingevers en politie.
Het minste hinder van de triatlon ondervindt u door de wedstrijd live te volgen in het Triatlondorp aan
de Boerekreek. Kom de 700 deelnemers, waarvan meer dan de helft uit het Meetjesland afkomstig is, zelf
aanmoedigen langs het parcours of aan de aankomst. U bezorgt er hen en uzelf een onvergetelijke dag!

