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II. Inleiding 
 

We trekken bijna een streep onder het jaar 2011. Er konden enkele clubleden de Belgische driekleur 

bemachtigen, we kenden enkele winnaars in het regelmatigheid circuit en ook in de nationale 

ranking van de VTDL mocht het bestuur prijzen in ontvangst nemen. Nationaal of internationaal, 

Olympic distance of Long distance, SMO-specialized tekende present en behaalde talrijke mooie 

prestaties. 

 

We stellen vast dat er niet alleen bij SMO-Specialized hard gewerkt wordt. Ook de andere clubs 

schenken steeds meer aandacht aan een uitgedokterd sportbeleid en een degelijke begeleiding van 

de jeugd. Voor ons betekent dit dat de inspanningen vol gehouden moeten worden en dat de 

begeleiding nog intensiever en professioneler moet. 

 

Topsport binnen onze werking is belangrijk, maar de brede basis, de recreanten, dat is het 

belangrijkste weefsel van onze club. Zij zorgen voor de uitstraling van de club. Meer en meer 

sportievelingen vinden de weg naar onze club en willen proeven van het uitgebreid aanbod die onze 

sport te bieden heeft van “start to triatlon” tot “ironman”. Deze visie met een transparante structuur 

met doorgroeimogelijkheden voor jong en oud, zal ons ongetwijfeld de komende jaren nog 

doeltreffender maken. 

 

Bij onze eigen organisatie nl de zwemloop in Maldegem, bij de Boerekreektriatlon en bij triatlon 

Maldegem konden we terug op heel wat vrijwilligers rekenen, waarvoor dank. 

 

We wensen ook de sponsors te bedanken voor hun materiële en financiële steun en de begeleiders 

en supporters voor hun mentale ondersteuning. We zullen ook volgend jaar jullie steun trachten om 

te zetten in klinkende resultaten! 

 

In deze bundel vindt u meer info over het SMO-Specialized triatlon team, de atleten, de uitslagen en 

persberichten. 

 

Sportieve groeten,  

namens het bestuur  
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III. Hoofdsponsors 

 

SMO Machinebouw 

SMO biedt sinds 2002 oplossingen op maat aan voor diverse sectoren. 

Wat u ook zoekt of in welke sector uw firma zich ook bevindt: SMO kan 

u ongetwijfeld verder helpen. 

Engineering, R&D, 3D ontwerp, automatisatie, metaalbewerking, 

constructie, laswerken, onderhoud, … 

SMO bvba 

Nieuwendorpe 14 

9900 Eeklo 

Tel: 09 219 93 85 

Fax: 09 219 93 82 

www.smo.be 

info@smo.be 

 

Specialized 

Specialized biedt een ruim assortiment 

aan van mountainbikes, racefietsen, BMX-

fietsen en touringfietsen. Daarbovenop 

produceert het een uitgebreid gamma aan 

kledij, helmen en onderdelen. 

Meer info: www.specialized.com 
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IV. Co-sponsors: 

 

Aragas bvba 

Kaartse Bossen 22 

2930 Brasschaat 

Tel: 03 747 00 23 

GSM: 0473 58 85 09 

Fax: 03 747 00 24 

www.aragas.be 

Aragas is gespecialiseerd in aan- en verkoop van gassen (hoofdzakelijk LPG) bij grote petrochemische 

bedrijven in Noordwest-Europa. 

 

HUBO EEKLO 

Brugsesteenweg 19c 

9900 Eeklo 

Tel: 09 377 95 11 

Fax: 09 378 05 00 

www.hubo.be 

info@eeklo.hubo.be 

Diensten: zagerij, gratis bestelwagen ter beschikking voor het vervoer van aangekochte goederen, 

verfmengmachine, verhuurservice, drukken nummerplaten, …  

 

De Roste Muis 

Drijdijk 2 

9988 Waterland-Oudeman 

Tel: 09 379 85 60 

www.rostemuis.be 

Gezellig restaurant met groot buitenterras, speeltuin, prachtig 

zicht op de polders en authentiek interieur. 

 

V. Sportieve partners 

 

Decca 

Teamwear op maat 

www.decca.be 

 

Cycloon 

Fietsenhandel 

www.fietsencycloon.be 
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Nutrisport 

Sportvoeding en sportvoedingssupplementen 

www.nutrisport.be 

 

Cyclon Bike Care 

Onderhoudsproducten 

www.cyclon.nl 

 

Fitnesscentrum Fitform 

Your Workout Center 

www.fitform.be 

 

QM SPORTS CARE 

Sportverzorgingsproducten 

www.qmsportscare.com 

 

Het Godshuis Sint-Laureins 

Feestzaal, hotel, brasserie 

www.godshuis.be 

 

Arena 

Zwemkledij en accessoires 

www.teamarena.com 

 

C-Bear 

Extra tijdwinst voor je fiets 

www.c-bear.com 

 

 

Vyncke Sport 

Alles voor de sporter 

www.vynckesports.be 

 

V-Formation 

"ZET IEDEREEN IN BEWEGING!" 

Teambuilding en animaties 

www.v-formation.be 
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Biover 

Je natuurlijke bron van gezondheid 

www.biover.be 

 

Creatext 

Belettering, textielopdruk, drukwerk, ontwerp 

www.creatext.be 

 

 

Skins 

Compressie en herstel kledij 

www.skins.net 

 

 

Wattbike 

Indoor fietsen 

www.wattbike.com 

 

 

Sailfish 

Wetsuits 

www.sailfish.com 

 

 

Advocatenkantoor De Jaeger 

Advocatenkantoor 

www.dejaegeradvocaten.be 

 

 

Garage Wulffaert 

Hyundai garage 

www.hyundai-wulffaert.be 
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VI. Media partners 

 

AVS 

Oost-Vlaamse Televisie 

www.avs.be 

 

Bizzard advertising bvba 

Uitgever van o.a. Sportslive Magazine, Cyclelive, Cyclelive Plus en 

Sports-Kick & Biker. 

www.cyclelivemagazine.be 

 

Megafoto 

Specialist sport- en studiofoto's 

www.megafoto.be 

 

 

Jim De Sitter 

Webmaster 3athlon.be 

www.3athlon.be 
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VII. Begeleiding 

 

Timecoach 

Begeleiding en coördinatie 

www.timecoach.be 

 

2 handen 

Osteopathie en manuele therapie 

www.2handen.be 

 

Sport Support 

Mentale begeleiding 

www.sportsupport.be 

 

Acupunctuur Peter De Vilder 

Traditionele Chinese geneeskunde 

www.acupunctuurbrugge.be 

 

Mensana 

Screening en testing 

www.mensana.be 
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VIII. Atleten Topteam 

 

Willem Brems 

Woonplaats: Herselt 

Geboortedatum: 16-05-1988 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2005 

Categorie: beloften 

Willem behaalde in 2007 een Belgische titel bij de junioren. Hij is al 4 

jaar een vaste waarde in de selectie voor het Europees 

kampioenschap. In 2009 veroverde Willem een Europese titel bij de 

amateurs in Holten. In 2010 won hij de 1/8 triatlon van Aarschot en 

de Mr T triatlon in Gent. Het voorbije jaar pakte hij het 

parcoursrecord in de prestigieuze zwemwedstrijd Damme Brugge. 

 

 

Ine Couckuyt 

Woonplaats: Lauwe 

Geboortedatum: 30-06-1995 

Beroep: student 

Triatlete sinds: 2008 

Categorie: jeugd A 

Ine deed in 2008 haar eerste triatlon. Tijdens 

haar eerste BK in Bütgenbach, werd ze 

verrassend 7e en had meteen ook de smaak 

te pakken! 2009 Werd haar eerste 

triatlonseizoen bij de Jeugd B. Ze won bijna 

elke wedstrijd waar ze aan de start stond, 

met als ultieme beloning het BK in Izegem. In 2010 ging ze over naar Jeugd A waar de sprintafstand 

wachtte. Nu was ze de jongste in haar categorie. Ze kon enkele overwinningen behalen (Stein, Mr T, 

Eau d'Heure) maar werd geregeld geklopt door een leerling van de topsportschool. Dat was een 

teken voor haar dat als ze op Europees- en wereldniveau wil meedraaien, er meer getraind zal 

moeten worden in het zwemmen. De topsportschool bood de ideale kansen en ze werd dan ook in 

Leuven klaargestoomd voor seizoen 2011. Het was een leerrijk seizoen met enkele ups en downs. 

Door enkele sterke prestaties in de Junior Cups te Doornik en Duinkerke, werd Ine geselecteerd voor 

het EK in Pontevedra. Daar verliep niet alles volgens plan maar Ine werd toch knap 27e. De bronzen 

medaille in de mixed team-relay met Charlotte Deldaele, Jelle Geens en Marten Van Riel maakte dan 

weer alles goed! 

Eind juni brak ze op fietstraining haar sleutelbeen. Na dit voorval wachtte een lange revalidatie maar 

ze kon zich toch tot Belgisch kampioen bij de Jeugd A kronen te Izegem. Een dame voor de toekomst! 
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Peter Croes 

Woonplaats: Putte-Beerzel 

Geboortedatum: 16-03-1984 

Beroep: Profatleet 

Triatleet sinds: 2000 

Categorie: elite heren 

Deze Belgische topatleet is gespecialiseerd in de Olympische afstand. 

De atleet uit Beerzel kwam in 2001 voor het eerst internationaal aan 

de oppervlakte door een knalprestatie. Hij werd derde op het EK voor 

junioren. Een jaar later pakte hij in het Hongaarse Györ de Europese 

titel bij de junioren. In 2003 in Queenstown, Nieuw-Zeeland, werd 

Peter vijfde op het WK voor junioren. De laatste jaren is Peter een 

vaste waarde binnen het internationale triatloncircuit. 

In 2008 nam Peter deel aan de Olympische Spelen in Bejing. Zijn 

doelstelling voor de volgende jaren is zich te kwalificeren via internationale wedstrijden voor de 

Olympische Spelen van London 2012 en Rio de Janeiro 2016. 

Hij kon zich voor het tweede jaar op rij kronen tot Belgisch kampioen elite te Izegem en in de World 

Cup Series in Huatulco finishte hij op een 13e stek. 

 

Nick Debusschere 

Woonplaats: Vilvoorde 

Geboortedatum: 02-03-1991 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2008 

Categorie: beloften 

Nick Debusschere komt uit de zwemsport waar hij in 2006 een 

gouden medaille behaalde op het BK. In 2008 maakte hij de overstap 

naar triatlon. Als junior, zette hij in 2009 en 2010 verschillende mooie 

prestaties neer. In 2011 werd hij belofte en lid van het SMO-

Specialized team. 

De Brabander zette het voorbije seizoen enkele knappe resultaten 

neer. Door een aanslepende voetblessure waren zijn loopkilometers 

het voorbije seizoen beperkt. 

In de Mr. T Triatlon in Gent eindigde hij knap tweede en maakte er samen met zijn teamgenoot 

Vander Hoogerstraete een ware koppeltijdrit van en zetten de concurrentie op ruime achterstand. 
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Dominic De Caluwé 

Woonplaats: Eeklo 

Geboortedatum: 01-11-1977 

Beroep: regent Lichamelijke opvoeding 

Triatleet sinds: 2005 

Categorie: elite heren 

De Eeklonaar kon zich in de Ironman Klagenfurt 2009 kwalificeren 

binnen zijn leeftijdscategorie voor de Ironman Hawaii. De lange 

afstandsatleet eindigde op een knappe 137e plaats in het 

totaalklassement. In de toekomst hoopt hij deze prestatie te 

verbeteren via enkele selectiewedstrijden. In 2010 werd hij 21e in de 

volledige triatlon van Kopenhagen en won hij de kwarttriatlon van 

Maldegem. Het voorbije seizoen dook hij onder de 9 uur grens in de 

Challenge Roth. Hij hoopt zich de komende jaren terug te meten 

tussen de lavavelden. 

 

Simon De Cuyper 

Woonplaats: Leuven 

Geboortedatum: 30-10-1986 

Beroep: Student 

Triatleet sinds: 2005 

Categorie: elite heren 

Simon werd in 2008 Belgisch kampioen Olympische afstand in 

Kortrijk. In 2009 werd hij Belgisch beloftenkampioen in Izegem op 

diezelfde afstand. 2011 was voor de Leuvenaar het jaar van de 

doorbraak. Hij eindigde tweede in de ETU Premium Cup in het 

Nederlandse Holten, werd vice Belgisch kampioen op de Olympische 

afstand en verraste vriend en vijand door in de wereldbeker van Tong 

Yong (Zuid Korea) een derde plaats te pakken. 

De komende jaren wil Simon vooral extra ervaring opdoen binnen het wereldbekercircuit en zich 

plaatsen voor de Olympische Spelen van 2012 en 2016. Hij hoopt de komende jaren zijn sterke 

looptroeven te kunnen uitspelen binnen het internationaal circuit, waar hij kan wedijveren met de 

besten. 
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Mieke Depoortere 

Woonplaats: Aartrijke 

Geboortedatum: 02-05-1973 

Beroep: hoofdinspecteur 

Duatlete sinds: 2000 

Categorie: elite dames 

Mieke Depoortere is tweevoudig Belgisch kampioen duatlon (2005 en 

2006), 2 x winnaar van de superprestige en 1 x van het Benelux 

circuit. Sinds 2010 heeft ze haar aanslepende blessure onder controle 

en kon terug enkele hoopgevende resultaten neerzetten. Ze werd in 

2011 eindwinnaar in het Benelux duatloncircuit en het Belgische 

duatloncircuit. 

 

 

Michael Dewilde 

Woonplaats: Eeklo 

Geboortedatum: 15-05-1979 

Beroep: sportfunctionaris 

Triatleet sinds: 2001 

Categorie: elite heren 

Michael, afkomstig uit Sint-Laureins, heeft een progressieve 

loopbaan. De 3-voudige winnaar van de kwarttriatlon van Sint-

Laureins richtte zich vanaf 2007 op het langere werk. Hij plaatste zich 

in 2006, 2008 en 2011 voor de Ironman op Hawaii. De voorbije jaren 

vormt hij een vaste waarde binnen non drafting circuit en speelt er 

zijn hardrijderscapaciteiten uit. In de Ironman Hawaii werd hij 71e in 

het eindklassement en kon er zijn besttijd aanscherpen. 
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Mieke Dupont 

Woonplaats: Blankenberge 

Geboortedatum: 28-06-1973 

Beroep: projectcoördinator 

Triatlete sinds: 2004 

Categorie: elite dames 

Mieke heeft al een heel mooi palmares op de lange afstand en daar 

kwamen in 2010 nog wat overwinningen en podiumplaatsen bij. Ze 

won de duatlon van Geluwe, de duatlon van Viersel en de 

kwarttriatlon in Sint-Laureins. Ook de enige Belgische volledige 

triatlon in Neerpelt schreef ze voor het tweede jaar op een rij op haar 

naam. Ze kroonde zich tevens tot winnares in het Duatloncircuit 

2010. De West-Vlaamse behaalde met het SMO-damesteam voor het 

vierde jaar op rij de Belgische titel in de ploegenduatlon. 2011 werd 

een seizoen om snel te vergeten met rugproblemen. Momenteel 

werkt ze hard aan terugkeer binnen het circuit. 

 

Joury Gokel 

Woonplaats: Torhout 

Geboortedatum: 16-09-1979 

Beroep: zelfstandig informaticus 

Triatleet sinds: 2005 

Categorie: elite heren 

Deze getalenteerde atleet kent een mooie sportieve carrière en 

wordt beter met de jaren. De sympathieke West-Vlaming werd in 

2009 Belgisch kampioen lange afstand bij de elite en selecteerde zich 

in Klagenfurt voor de Ironman op Hawaii. In 2010 werd hij 3e in de 

kwarttriatlon van Sint-Laureins. Binnen het Belgische en 

internationale lange afstandswerk is hij iemand om in de gaten te 

houden! 
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Herreman Linde 

Woonplaats: Izegem 

Geboortedatum: 27-03-1990 

Beroep: student 

Triatlete sinds: 2005 

Categorie: beloften 

De topzwemster maakt al enkele jaren deel uit van de vaste kern 

binnen de Belgische triatlonfederatie. Het voorbije seizoen was er 

eentje om snel te vergeten. In het voorjaar kwam ze op trainingsstage 

zwaar ten val en brak enkele rugwervels. Na een zware revalidatie 

vocht ze terug en kon in de tweede seizoenshelft nog enkele 

wedstrijden afwerken. Ze hoopt een goede trainingswinter door te maken en in 2012 terug op niveau 

te kunnen wedijveren met haar concurrenten. 

 

Melanie Matthys 

Woonplaats: Adegem 

Geboortedatum: 31-01-1979 

Beroep: regent lichamelijke opvoeding 

Triatlete sinds: 2007 

Categorie: elite dames 

De voorbije jaren won Melanie diverse winterduatlons en regionale 

duatlons. Ze werkte in 2011 intensief aan haar zwemtechniek en dat 

wierp zijn vruchten af. Ze werd vice Belgisch kampioen op de halve 

afstand te Eupen, pakte de overwinning in de halve triatlon te 

Butgenbach en de thuiswedstrijd te St-Laureins. Melanie eindigde op 

de tweede plaats van het triatloncircuit 2011. Het voorbije seizoen 

werkte ze haar eerste volledige triatlon af. In de Ironman Wales eindigde ze als 6e dame en plaatste 

zich meteen voor de moeder der triatlons in Hawaii. Ze bouwde rustig verder aan haar sportieve 

carrière en draaide een regelmatig sportseizoen. 
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Tom Vander Hoogerstraete 

Woonplaats: Leuven 

Geboortedatum: 13-07-1987 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2008 

Categorie: elite heren 

Deze ex-zwemmer wil de komende jaren ervaring opdoen in het internationale 

triatloncircuit. In 2010 kroonde zich tot Belgisch beloftenkampioen op de lange 

en Olympische afstand. 

In het verleden schreef deze talentvolle atleet al enkele fraaie overwinningen 

op zijn naam: Lommel, Eeklo, Viersel en Mr. T Gent. Ook in 2011 werd hij 

winnaar van de triatlons te Viersel, Gent en Ieper. De sterke beer uit 

Waarschoot werkte het voorbije seizoen aan zijn fietscapaciteiten en kon hier 

een mooie progressie maken. In de selectievere wedstrijden laat hij de 

komende jaren ongetwijfeld nog van zich horen. 

 

Hannes Vandermoere 

Woonplaats: Beernem 

Geboortedatum: 26-07-1988 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2006 

Categorie: beloften (H -23) 

In 2004 proefde Hannes voor de eerste keer van de triatlonsport en 

in 2006 kreeg hij de smaak helemaal te pakken. Met enkele 

overwinningen en podiumplaatsen in het jeugd circuit duatlon bleek 

hij heel wat in zijn mars te hebben. Hij maakte dan ook de overstap 

naar SMO en behaalde in 2010 goud in de zwemloop van Brugge. In 

2011 kon hij voor het tweede jaar op rij de 1/8 triatlon van Beernem 

winnen. Als laatstejaarsbelofte kroonde hij zich in Eupen, bij zijn eerste deelname, tot vice Belgisch 

kampioen bij de beloften op de halve afstand en pakte brons in het algemeen klassement. Op enkele 

selectieve parcours heeft hij zijn visitekaartje afgegeven. Iemand om in de gaten te houden! 
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Bas Van Dycke 

Woonplaats: Gistel 

Geboortedatum: 03-02-1992 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2008 

Categorie: junioren 

De ex-zwemmer stapte over van de topsportschool zwemmen naar 

de triatlonsport. De voorbije jaren deed hij ervaring op binnen de 

internationale juniorenwedstrijden. De sterke West Vlaming bouwt 

rustig verder aan zijn triatloncarrière en hoopt zijn loopprogressie in 

de toekomst verder te zetten. Vanaf 2012 maakt hij de overstap naar 

de beloften en zal proeven van enkele nieuwe wedstrijden en afstanden. 

 

  



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  21 

IX. Uitslagen 
Date Location Name Time Place Age-gr. 

23/jan Winterduatlon Zonhoven Vander Hoogerstraete Tom 1:30:19 7 / 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

27/feb Winterduatlon Hofstade Dewilde Michael 1:14:41 2 H24: 2 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

6/mrt Sprinttriatlon Herderen 
Vander Hoogerstraete Tom 0:57:21 2 / 

Debusschere Nick 0:59:59 5 / 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

26/mrt Veloopzwem De Haan 
Brems Willem 1:16:11 2 HU23: 2 

Van Dycke Bas 1:21:31 15 H18: 2 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

27/mrt 1/4 duatlon Geluwe Depoortere Mieke 2:21:51 2 D24: 4 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

3/apr ITU European Cup Antalya (TUR) 

Croes Peter 1:44:01 30 Elite 

Vander Hoogerstraete Tom 1:44:51 35 Elite 

De Cuyper Simon 1:45:29 39 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

9/apr ITU European Cup Quarteira (POR) Vander Hoogerstraete Tom   DNF Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

10/apr 1/4 duatlon Wevelgem Depoortere Mieke 2:10:44 2 D24: 2 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

17/apr 
Powerman Horst (NL) Depoortere Mieke 3:28:17 17 / 

1/8 Triatlon Herentals Croes Peter 0:47:01 1 H24: 1 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

28/apr ITU Pan American Cup Ixtapa (MEX) Croes Peter 1:57:55 8 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

30/apr ETU Junior European Cup Doornik 
Van Dycke Bas 1:02:16 40 Junior 

Couckuyt Ine 1:06:23 4 Junior 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

1/mei 
BK Ploegentriatlon Doornik 

SMO Specialized Heren1 0:56:26 3 / 

SMO Specialized Dames1 DQF     

BK Ploegenduatlon Doornik SMO Specialized Ladies  1:04:27 1 / 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

8/mei 

1/4 triatlon Geel De Caluwé Dominic 1:58:35 26 H24: 17 

1/8 duatlon Ruddervoorde Depoortere Mieke 1:07:52 4 D24: 3 

ITU World Cup Monterrey (MEX) De Cuyper Simon DNF   Elite 
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Date Location Name Time Place Age-gr. 

15/mei 1/2 triatlon Leuven 

Dewilde Michael 3:49:01 3 H24: 3 

De Caluwé Dominic 4:02:23 23 H24: 19 

Matthys Melanie 4:23:16 2 D24: 2 

Dupont Mieke 4:51:33 5 D24: 4 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

29/mei 

1/4 triatlon Brasschaat 
Debusschere Nick 1:53:49 16 HU23: 10 

Dupont Mieke 2:17:11 3 D24: 4 

1/4 triatlon ITU Premium Cup Brasschaat 

De Cuyper Simon 1:45:22 14 Elite 

Brems Willem 1:47:47 35 Elite 

Vander Hoogerstraete Tom 1:54:25 57 Elite 

ETU Junior European Cup Zwevegem Van Dycke Bas 1:04:45 31 Junior 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

5/jun 1/2 triatlon Troyes (FR) Vander Hoogerstraete Tom 3:58:54 1 H24:1 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

12/jun 

1/4 triatlon Zwijndrecht 

Dewilde Michael 1:53:17 2 H24: 2 

Matthys Melanie 2:08:57 2 D24: 2 

Dupont Mieke 2:18:07 5 D24: 4 

ITU Sprint European Cup Cremona (IT) 
Croes Peter 0:55:54 9 Elite 

De Cuyper Simon 0:57:41 35 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

18/jun 1/4 triatlon Brugge 

Dewilde Michael 1:51:50 5 H24: 3 

Vandermoere Hannes 1:55:32 12 HU23: 3 

Brems Willem 2:00:33 26 HU23: 6 

Dupont Mieke 2:19:27 10 D24: 10 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

19/jun 
1/2 triatlon Bütgenbach 

De Caluwé Dominic 4:31:05 13 H24: 10 

Matthys Melanie 4:51:04 1 D24: 1 

1/4 triatlon Retie Croes Peter 1:52:52 2 H24: 1 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

24/jun ETU Eur. Championship Pontevedra (ESP) 

Croes Peter   DNF Elite 

De Cuyper Simon   DNF Elite 

Couckuyt Ine 1:08:12 26 Junior 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

26/jun 1/4 triatlon Eeklo 
Debusschere Nick 1:55:02 8 HU23: 3 

Herreman Linde 2:17:28 6 D24: 6 
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Date Location Name Time Place Age-gr. 

2/jul 1/4 triatlon St-Laureins 

De Cuyper Simon 1:44:54 2 H24:2 

Brems Willem 1:46:40 3 HU23: 10 

Vandermoere Hannes 1:50:25 4 HU23: 2 

Dewilde Michael 1:50:53 5 H24: 4 

Matthys Melanie 2:05:40 1 D24: 1 

2/jul BK 1/4 duatlon Kortrijk Depoortere Mieke 2:24:26 4 D24: 4 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

3/jul 

1/4 triatlon Kortrijk Debusschere Nick 2:06:33 11 HU23: 6 

1/1 Challenge Roth De Caluwé Dominic 8:49:02 32 H24: 8 

ETU Junior European Cup Dusseldorf (GER) Van Dycke Bas 1:00:01 44 Junior 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

9/jul 

Zwemloop Sluis Matthys Melanie 0:43:18 2 D24: 2 

ITU Premium European Cup Holten (NED) 
De Cuyper Simon 1:50:03 2 Elite 

Brems Willem 1:53:37 24 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

10/jul 

1/4 triatlon Vilvoorde Debusschere Nick 1:55:54 9 HU23: 5 

BK sprint duatlon Aywaille Depoortere Mieke 1:25:09 7 D24: 6 

1/4 triatlon Etaples sur mer Vandermoere Hannes 1:25:30 4 HU23: 1 

Challenge Roth De Caluwé Dominic 8:49:02 32 M30-34: 8 

ITU World Cup Edmonton (CAN) Croes Peter 1:50:34 43 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

17/jul 
ITU World Champ. Series Hamburg (GER) Croes Peter 1:47:12 36 Elite 

ETU Junior European Cup Echternach (LUX) Van Dycke Bas 0:58:43 35 Junior 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

24/jul ITU European Cup Geneva (SUI) De Cuyper Simon 1:59:52 7 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

31/jul 
ITU Premium European Cup Banyoles (ESP) Croes Peter 1:47:41 8 Elite 

ETU Junior European Cup Tabor (CZE) Van Dycke Bas 1:03:43 29 Junior 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

6/aug 1/8 triatlon Kamperland (Nl) Herreman Linde 1:10:04 2 HU23: 1 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

7/aug BK LD triatlon Eupen 

Vandermoere Hannes 4:04:13 3 HU23: 2 

Dewilde Michael 4:14:16 15 H24: 10 

Matthys Melanie 4:33:40 2 D24: 2 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

7/aug BK LD duatlon Geel Depoortere Mieke 3:16:10 7 D24: 6 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

14/aug ITU World Cup Tiszaujvaros (HON) Croes Peter 1:50:39 23 Elite 
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Date Location Name Time Place Age-gr. 

15/aug 

BK 1/4 triatlon Izegem 

Croes Peter 1:53:11 1 H24: 1 

De Cuyper Simon 1:53:31 2 H24: 2 

Vander Hoogerstraete Tom 1:56:24 5 H24: 4 

Brems Willem 1:56:25 6 HU23: 2 

Herreman Linde 2:32:30 14 DU23: 6 

BK Jeugdtriatlon 
Van Dycke Bas 1:00:58 7   

Couckuyt Ine 1:08:14 1   

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

20/aug 
ITU Sprint World Championships Lausanne 

(SUI) 

Croes Peter 0:54:48 41 Elite 

De Cuyper Simon 0:54:44 57 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

21/aug 

ITU Team World Championships Lausanne (SUI) 
Croes Peter 0:17:12 15 Elite 

De Cuyper Simon 0:16:35 15 Elite 

1/8 Mr. T Gent 

Vander Hoogerstraete Tom 0:56:23 1 H24: 1 

Debusschere Nick 0:59:49 2 HU23: 1 

Couckuyt Ine 1:08:23 1 DU23: 1 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

28/aug 1/4 triatlon Viersel 

Vander Hoogerstraete Tom 1:48:10 1 H24: 1 

Brems Willem 1:49:23 2 HU23: 1 

Vandermoere Hannes 1:53:32 8 HU23: 4 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

7/sep 1/4 triatlon Knokke 

De Cuyper Simon 1:55:13 3 H24: 4 

Vander Hoogerstraete Tom 1:55:40 4 H24: 5 

Dewilde Michael 1:59:33 8 H24: 7 

Brems Willem 2:02:27 13 HU23: 2 

Vandermoere Hannes 2:03:57 15 HU23:3 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

10/sep 1/8 triatlon Oedelem Vandermoere Hannes 1:00:02 1 HU23: 1 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

11/sep IM Wales (UK) Matthys Melanie 11:09:01 6 F30-34: 2 

      

Date Location Name Time Place Age-gr. 

15/sep ITU World Champ. Grand Final Beijing (CHN) Croes Peter 1:56:27 55 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

17/sep 1/4 triatlon Maldegem Debusschere Nick 2:02:19 1 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

18/sep 1/4 triatlon Ieper 

Vander Hoogerstraete Tom 1:49:08 1 H24: 1 

Brems Willem 1:49:50 2 HU23: 1 

Vandermoere Hannes 1:53:43 5 HU23: 2 

Matthys Melanie 2:10:31 3 D24: 3 
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Date Location Name Time Place Age-gr. 

18/sep 1/4 triatlon Mechelen Debusschere Nick 1:54:41 13 HU23:9 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

19/sep ITU World Champ. Series Yokohama (JAP) Croes Peter 1:51:06 14 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

8/okt IM Hawaii (USA) Dewilde Michael 9:11:29 71 M30-34: 13 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

9/okt ITU World Cup Huatulco (MEX) Croes Peter 2:02:56 11 Elite 

            

Date Location Name Time Place Age-gr. 

15/okt 

Bosduatlon Lembeke Vandermoere Hannes 0:54:36 4 HU23: 1 

ITU World Cup Tongyeong (KOR) De Cuyper Simon 1:49:52 3 Elite 

ITU Sprint African Cup Larache (MAR) 
Vander Hoogerstraete Tom 0:54:52 15 Elite 

Brems Willem 0:55:24 21 Elite 

      Date Location Name Time Place Age-gr. 

6/nov ITU World Cup Guatape (COL) De Cuyper Simon 0:57:52 12 Elite 
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X. Promomateriaal 

• 250 affiches Boerekreektriatlon en 500 flyers 
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• Promotie-tentje, spandoeken, magneetstickers en stickers die gebruikt worden bij 

activiteiten en wedstrijden 

 

 

• Teamwagen 

 

 

• Teamsite: www.smo-specialized.be (meer dan 6000 bezoekers per maand) 
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• Teamkledij 

 

 

• Promokaartjes 
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• 10 uitzendingen AVS van promotiespot SMO-Specialized Triatlon Team (52” in prime time) 

voorjaar 2011 

 

• Aankondigingen van eigen evenementen in dagkalender AVS 

 

• Sites atleten: 

o Peter Croes: http://web.mac.com/petercroes/Peter_Croes/Welkom.html 

o Dominic De Caluwé: www.dominicdecaluwe.be 

o Mieke Dupont: http://www.topsporters.net/nl/profile/index.php?iSporterID=149 

o Linde Herreman: www.lindeherreman.be 

o Hannes Vandermoere: http://www.wix.com/vandermoerehannes/tri 

o Bas Van Dycke: www.basvandycke.be 
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XI. Persartikels uit kranten en weekbladen eind 2010 

 

Artikel 1. Het Laatste Nieuws (23-11-2010) 
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Artikel 2. Het Nieuwsblad (02-12-2010) 

 

 

Artikel 3. Taptoe (09-12-2010) 
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Artikel 4. Streekkrant (15-12-2010) 

 

 

Artikel 5. Het Nieuwsblad 

(22-12-2010) 
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XII. Persartikels uit kranten en weekbladen 2011 

 

Artikel 6. Het Nieuwsblad (01-02-2011) 

 

 

Artikel 7. Het Nieuwsblad (05-02-2011) 
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Artikel 8. Het Nieuwsblad (09-02-2011) 
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Artikel 9. Het Nieuwsblad (18-02-2011) 
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Artikel 10. Vrije Tijd (maart 2011) 

  



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  37 

 

Artikel 11. Vrije Tijd (maart 2011) 
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Artikel 12. Het Laatste Nieuws (04-04-2011) 
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Artikel 13. De Streekkrant(24-04-2011) 

 

 

Artikel 14. Het Laatste Nieuws (25-04-2011) 
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Artikel 15. Vrij Maldegem (29-04-2011) 
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Artikel 16. Eikenblad (april 2011) 
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Artikel 17. Het Nieuwsblad 

(02-05-2011) 

 

Artikel 18. Het Laatste Nieuws (02-05-2011) 
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Artikel 19. Gazet van Antwerpen (05-05-2011) 
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Artikel 20. Het Nieuwsblad (06-05-2011) 
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Artikel 21. Taptoe (18-05-2011) 
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Artikel 22. Het Laatste Nieuws (20-05-2011) 

 

 

Artikel 23. Taptoe (25-05-2011) 
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Artikel 24. Taptoe (25-05-2011) 

 

 

Artikel 25. De Gentenaar (05-06-2011) 
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Artikel 26. Vrij Maldegem (10-06-2011) 
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Artikel 27. Vrij Maldegem (20-06-2011) 
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Artikel 28. Het Nieuwsblad (18-06-2011)  

 

Artikel 29. Het Laatste Nieuws (27-06-2011) 

 

 

Artikel 30. Taptoe (29-06-2011) 
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Artikel 31. De Streekkrant (29-06-2011) 
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Artikel 32. De Gentenaar (04-07-2011) 

 

 

Artikel 33. Het Laatste Nieuws (04-07-2011) 
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Artikel 34. Taptoe (06-07-2011) 

 

 

Artikel 35. Vrij Maldegem (08-07-2011) 
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Artikel 36. Het Nieuwsblad (05-08-2011) 

 

 

Artikel 37. Het Laatste Nieuws (07-08-2011) 
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Artikel 38. Het Nieuwsblad (09-08-2011) 

 

Artikel 39. Het Nieuwsblad (16-08-2011) 
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Artikel 40. Het Nieuwsblad (16-08-2011) 
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Artikel 41. Vrij Maldegem (19-08-2011) 
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Artikel 42. Vrij Maldegem (19-08-2011) 

 

 

Artikel 43. Het Laatste Nieuws (22-08-2011) 
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Artikel 44. Het Nieuwsblad (23-08-2011) 
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Artikel 45. Taptoe (24-08-2011) 

  



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  62 

 

Artikel 46. Vrij Maldegem (26-08-2011) 

 

 

Artikel 47. Het Nieuwsblad (29-08-2011) 
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Artikel 48. Vrij Maldegem (02-09-2011) 
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Artikel 49. Het Nieuwsblad (08-09-2011) 
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Artikel 50. Het Nieuwsblad (12-09-

2011) 

 

Artikel 51. Het Nieuwsblad (12-09-

2011) 

 

Artikel 52. Het Laatste Nieuws (12-

09-2011) 

 

 

Artikel 53. Het Nieuwsblad (16-09-2011) 

 

 

Artikel 54. Het Nieuwsblad (18-09-2011) 
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Artikel 55. Het Laatste Nieuws (20-09-2011) 

 



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  67 

 

Artikel 56. Het Nieuwsblad (20-09-2011) 

 

 

Artikel 57. Streekkrant (21-09-2011) 
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Artikel 58. Het Nieuwsblad (06-09-2011) 

 

 

Artikel 59. Het Laatste Nieuws (08-10-2011) 
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Artikel 60. Het Nieuwsblad (11-10-2011) 

 

 

Artikel 61. Taptoe (12-10-2011) 

  



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  70 

 

Artikel 62. Het Nieuwsblad (20-10-2011) 
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XIII. Artikels “Sportslive” en “Sports-Kick & Biker” 

 

Artikel 63. Sportslive (jaargang 3 nr. 29-1) 
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Artikel 64. Sportslive (jaargang 3 nr. 29-2) 
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Artikel 65. Sportslive (jaargang 3 nr. 30-1) 
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Artikel 66. Sportslive (jaargang 3 nr. 30-2) 
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Artikel 67. Sports-Kick & Biker (jaargang 1 nr. 1-1) 
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Artikel 68. Sports-Kick & Biker (jaargang 1 nr. 1-2) 
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Artikel 69. Sports-Kick & Biker (jaargang 1 nr. 1-3) 
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Sports-Kick & Biker (jaargang 1 nr. 1-4)  
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XIV. Persberichten op het internet (www.3athlon.be) 

 

Van Biervliet en Dewilde zegevieren in winterduatlon Kleit 

Geschreven door Bert Wauters - woensdag 29 december 2010 

Woensdag 29 december stond in Maldegem - Kleit 

(Meetjesland) de 14e winterduatlon op het programma; een 

regionale wedstrijd o.l.v. organisator Rudi Van Landschoot en 

zijn TTA -team. 

150 atleten startten voor 3,8 km lopen, 21 km mountainbiken 

en 1,8 km lopen, zowel duo's als solo-atleten. De 

organisatoren bewerkstelligden alles om het parcours zoveel 

mogelijk sneeuw- en ijs vrij te maken voor de deelnemers, 

doch de weersomstandigheden van de voorbije dagen en het 

koude ijswater maakten er een zware wedstrijd van. 

Bij het eerste looponderdeel wist Michael Dewilde (SMO-

Triatlon Team Meetjesland) een kleine kloof te slaan op zijn 

belangrijkste concurrenten. 

De Eeklose atleet keek niet meer achterom en bouwde zijn 

voorsprong verder uit tot de tweede wisselzone en won in 

een eindtijd van 1u08’50”. Wim De Waele (Kruishoutem) 

eindigde op 3 minuten als tweede, de derde plaats ging naar 

Wim Tollenaere (Opwijk). Tollenaere wist in het laatste looponderdeel profrenner Bert De Backer 

(Eeklo - Skill-Shimano Cycling Team) nog te remonteren. Na de Ironman van Arizona en een korte 

rustperiode was dit voor de Michael Dewilde een succesvolle test van zijn conditiepijl. 

De overwinning bij de dames ging naar Sophie Van Biervliet uit Knokke - Heist; favoriete Melanie 

Matthys (SMO-Triatlon Team Meetjesland) diende verstek te geven wegens ziekte. Bij de duo's 

gingen wielrenner Bjorn De Baets en atletieker Kristof Mouton (Maldegem) met de overwinning 

lopen.

 

Debusschere en Herreman nieuwkomers bij SMO 

Geschreven door Jim De Sitter - maandag 03 januari 2011 

Het SMO-Triatlon Team heeft voor het seizoen 2011 twee jonge 

talenten binnengehaald voor de toekomst. Nick Debusschere 

(Vilvoorde) en Linde Herreman (Izegem), twee beloften zullen volgend 

seizoen de kleuren van de rode brigade uit het Meetjesland 

verdedigen. 

De 19-jarige Nick Debusschere is geen onbekende in de triatlonsport. 

De ex-zwemmer kroonde zich bij de jeugd meermaals Belgisch 

Kampioen in de schoolslag discipline. Sinds enkele jaren maakte hij de 

overstap naar de triatlonsport en met succes. 

Dit jaar maakte hij zijn rentree op de Olympische afstand en in het 

internationale circuit. De atleet uit Vilvoorde komt steeds met de 

eersten uit het water en zal ongetwijfeld voor het nodige vuurwerk zorgen in de voorste gelederen. 
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Debusschere schreef dit jaar de wedstrijd in L'Eau D'heure op zijn naam en werd knap elfde in de ETU 

Junior Cup in Tabor. 

Linde Herreman is de tweede nieuwkomer voor het Meetjeslandse 

team. De 20-jarige atlete uit Izegem was ook een vaste waarde binnen 

het jeugdcircuit. Ze studeerde af aan de topsportschool in Leuven. In 

2008 werd ze nog eindlaureate bij de juniores. Internationaal wist ze al 

heel wat ervaring op te doen in de Europese wedstrijden en in de 

eerste divisie van het Franse Grand Prix circuit. Dit jaar werd ze Belgisch 

kampioen ploegentriatlon met de Izegemse Triatlon Club. Recent 

verbeterde ze haar persoonlijk record vrije slag op de 1500m in een 

zwemwedstrijd in Brugge. Met een besttijd van 18'45" mag ze het 

seizoen hoopvol tegemoet zien. 

"Beide atleten tonen een grote inzet en gedrevenheid voor hun sport 

en hebben de goede spirit." aldus teammanager Savat. De laatste 

veldtesten van beide atleten toonden dat ze klaar zijn voor een mooie progressiemarge in de 

toekomst. Met de aanwinst van deze 2 beloftevolle jongeren hoopt het SMO-team de toekomst te 

verzekeren en dit talent verder te begeleiden in hun weg naar topper.

 

Hooghe en De Cuyper in Grimbergen! 

Geschreven door Pieter Heemeryck - maandag 10 januari 2011  

In Grimbergen stond er een uitgebreidere delegatie van triatleten aan de start, en dit in de 

verschillende reeksen. Bij de jeugd namen verschillende atleten van het Triatlon Team Grimbergen 

deel. De Vilvoordse atleet van TTG, Robin Dumeez liep er zich onder meer naar een mooie negende 

plaats bij de scholieren. Michiel Hollevoet eindigde in dezelfde wedstrijd als 23e en Cedric Haubert 

als 26e. 

Bij de dames senioren stond de huidige wereldkampioene duatlon van de junioren aan de start, de 

tegenstand was al meteen gewaarschuwd. NLT-atlete Sofie Hooghe liep vanaf het startsignaal zeer 

attent mee voorin en moest zich na een goed ingedeelde wedstrijd verzoenen met net geen 

podiumplaats. Een vierde plaats in dit deelnemersveld blijft echter een uitstekend resultaat. 

 Bij de mannen werd het beste resultaat genoteerd door SMO-atleet Simon De Cuyper die meteen 

met de kop van de wedstrijd meeging. De eerste twee atleten waren outstanding maar in de 

achtergrond werd er voor ieder plaatsje geknokt wat de kleine tijdsverschillen weergeven. De Cuyper 

werd uiteindelijk 5e voor enkele regionale toppers uit het veld. Andere triatleten die we nog in de 

uitslag konden terugvinden. Pieter Heemeryck(13e), Tim Van Hamme (25), Kjell De Hertog (38e) en 

Nick Debusschere (39e). 

 

Waarschoot lauwert opnieuw triatleten 

Geschreven door Bert Wauters - donderdag 03 februari 2011 

In Waarschoot werd door de gemeentelijke sportdienst en sportraad de jaarlijkse Kampioenenhulde 

georganiseerd. De gemeentelijke sportlaureaten en clubs worden er elk jaar op een gepaste manier 

in de bloemetjes gezet. Dit jaar woonden opnieuw meer dan vijfhonderd aanwezigen deze vlotte en 

spetterende show bij. Tijdens een wervelend sportgala werden alle sportievelingen, recreatief en 

competitief, uitgebreid gehuldigd. Onder het thema 'Sterren op de sportvloer', werden alle sporters 
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beloond voor hun sportieve prestaties. Tom Vander Hoogerstaete en Melanie Matthijs werden 

bekroond als sportman en sportvrouw van het jaar. 

Melanie Matthys ontving er de prijs ‘Sportvrouw 2010 competitief’ voor haar gestage progressie. 

Melanie werd Belgisch kampioen duatlon met het SMO-Triatlon Team, nam deel aan WK veldlopen 

militairen en behaalde diverse overwinningen in duatlon- en triatlonwedstrijden. Op het BK duatlon 

haalde ze de bronzen medaille en ze werd 4de op het BK triatlon. 

Bij de heren competitief werd triatleet Vander Hoogerstraete gelauwerd. Zijn prestaties van het 

voorbije sportseizoen waren dit jaar opnieuw niet onopgemerkt voorbijgaan. Hij werd tweevoudig 

Belgisch kampioen bij de beloften zowel op de kwart als halve afstand, won te Lommel en werd 3de 

en 4de op BK bij de elite. Beide mochten uit handen van de burgemeester Ann Coopman een heel 

origineel kunstwerk als aandenken mee naar huis nemen. 

 

Linde Herreman aangereden op training 

Geschreven door Hans Cleemput - woensdag 09 februari 2011 

Tijdens een trainingsstage in Portugal is de beloftevolle triatlete Linde Herreman aangereden door 

een auto. De 20-jarige atlete die dit seizoen van ITC overstapte naar SMO raakte zwaar gewond aan 

de onderrug en heeft ook een barstje in de nekwervel. Vandaag woensdag wordt Linde overgebracht 

naar een ziekenhuis in Lissabon waar ze geopereerd zal worden. Papa Kurt en haar zus (die 

verpleegkundige is) zijn ter plaatse en dit weekend trekt ook haar vriend Sigurd Vandenbroucke naar 

Portugal. Wij spraken hem kort. 

"Het belangrijkste is nu dat de dokters zeggen dat ze volledig zal herstellen", vertelt Sigurd. "Ze kan 

zich niet veel herinneren van het ongeval zelf, maar ze kan alles bewegen, dus het ruggenmerg zelf is 

gelukkig intact. Ze is overigens blij met alle steunbetuigingen die ze momenteel krijgt", aldus Sigurd 

nog. Wij hopen op een spoedig herstel en wensen Linde en haar familie veel sterkte toe. 

 

Pieter Heemeryck wint in Herderen 

Geschreven door Jim De Sitter - zondag 06 maart 2011 

De eerste triatlon van het seizoen is alweer achter de rug. In Herderen werd er net zoals in de 

voorgaande edities een hevige strijd geleverd om de eerste zege van het seizoen te grijpen. Een 

verslag van deze wedstrijd kan je hieronder terugvinden. 

De triatlon van Herderen staat bekend voor zijn zware fietsparcours en dit jaar was het zeker niet 

anders. De organisatoren deden ten opzichte van vorig jaar wel een grondige wijziging in het 

parcours waardoor "de Siesberg" terug op de voorgrond kwam en er 4 plaatselijke ronden dienden 

afgewerkt te worden. Dit in combinatie met de felle wind tussen de akkers ging in ieder geval voor 

een grondige selectie zorgen. 

 In de ochtend werd de beste zwemtijd neergezet door SP&O atleet Kjell De Hertog die vorige week 

in Kapelle op den Bos alreeds de confrontatie aanging met Thomas Jurgens. De Hertog zette een tijd 

neer van 5m23s over de 500 meter. Nick Debusschere en Wouter Baelus vervolledigden de top 3 bij 

het zwemmen. 

Tijdens het fietsen werd er al snel een kopgroep gevormd met SMO'ers Nick Debusschere en Tom 

Vander Hoogerstraete en Scott-team atleet Pieter Heemeryck. Dit groepje bleek elkaar goed te 

verstaan en bleef verrassend genoeg heel de wedstrijd op de voorgrond. Andere favorieten zoals Dirk 

Bullen, Maarten De Bolster, Bart Schrooyen, Wouter Vandermast en Ruben Geys deden enkele 

verdienstelijke pogingen maar kwamen niet dichter op de kopgroep. 
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Het looponderdeel moest dus beslissing brengen over de eerste podiumplaatsen. Al snel bleek dat 

Tom Vander Hoogerstraete en Pieter Heemeryck elkaar vandaag waard waren. Beide atleten bleven 

de afsluitende 5-kilometer voortdurend in elkaars gezelschap waardoor een spannend slot niet uit 

bleef. 

Vander Hoogerstraete was de eerste die een aanval op poten zette. Heemeryck beantwoorde deze 

en ging op zijn beurt op en over Vander Hoogerstraete. De gemaakte kloof bleek uiteindelijk 

beslissend te zijn waardoor Heemeryck zijn eerste zege van het seizoen kon grijpen. 

In de achtergrond slaagde Wouter Vandermast erin om het laatste podiumstekje te bemachtigen. 

Ruben Geys en Nick Debusschere vervolledigden de Top-5. 

 

Hooghe en De Cuyper beste triatleten op BK Veldlopen 

Geschreven door Pieter Heemeryck - zondag 13 maart 2011 

In Stene werden vanmiddag de Belgische tittels veldlopen uitgedeeld. Een droge omloop met enkele 

pittige hellingen kregen de atleten voorgeschoteld. Voor de tri- en duatleten een ideale kans om zich 

eens te meten met de betere lopers. 

Bij de senioren dames stonden nationale toppers Sofie Hooghe (NLT) en Katrien Verstuyft (ATRIAC) 

aan de start. De strijd tussen beide dames werd in het voordeel van Hooghe beslecht. De eerstejaars 

seniore eindigde op een schitterende 15e plaats op 1m30s achterstand van de winnares Veerle 

Dejaegere. Verstuyft werd op korte afstand 16e. 

Bij de mannen stonden onder andere Simon De Cuyper (SMO) en Yeray Luxem (ATRIAC) aan de start. 

Winst in deze wedstrijd ging naar de recent tot Belg genaturaliseerde Atelaw Bekele die het voor 

Jeroen D’Hoedt haalde. Stijn Goris en international Peter Croes werden ook gesignaleerd op het 

parcours maar waren aanwezig als supporter. 

De Cuyper liep lang rond de 15e plaats maar moest tegen het einde nog een aantal plaatsen 

toegeven. Met een 18e plaats mocht hij uiteraard meer dan tevreden zijn. Luxem eindigde op een 

26e plaats. 

 

Heemeryck en Deldaele winnen in De Haan 

Geschreven door Jim De Sitter - zaterdag 26 maart 2011 

De 29e editie van de veloopzwem werd vanmiddag gewonnen door Scott-atleet Pieter Heemeryck en 

NLT-atlete Charlotte Deldaele. 

Ten opzichte van voorgaande jaren werd het zwemnummer voor alle atleten afgewerkt in het 

zwembad “De Pier” in De Haan. Bij de mannen waren het Kjell De Hertog en Adam Lamberechts die 

de snelste tijden wisten te noteren gevolgd door onder meer Nick Debusschere, Willem Brems en 

Peter Denteneer. Bij de vrouwen zette winnares Charlotte Deldaele meteen de snelste zwemtijd neer  

Om 15uur werd er in tijdritformule gestart voor de fiets- en loopwedstrijd. Al snel werd er een 

selectief groepje gevormd met de snelste zwemmers. SMO-atleten Willem Brems en Nick 

Debusschere wisten samen met Pieter Heemeryck te ontsnappen op het zware parcours. De drie 

atleten wisten goed samen te werken en liepen dan ook steeds verder uit op de andere groepen. 

Met een voorsprong van 1,5 minuut liepen ze geruststellend de wisselzone binnen. 

Willem Brems en Pieter Heemeryck wisselden het snelst maar voor Brems lag het looptempo net iets 

te hoog waardoor Heemeryck zijn voorsprong stelselmatig kon uitbreiden. Peter Denteneer kwam in 

het looponderdeel zeer sterk terug en wist nog tot op 10 seconden te naderen van Brems maar het 

was toch de laatstgenoemde die de tweede plaats naar zich kon toetrekken. Team-185 atleet 



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  83 

Denteneer werd derde terwijl Pieter Hélin en Wout Moreel de top-5 vervolledigden. Nick 

Debusschere verliet de wedstrijd vroegtijdig met een opkomende blessure. 

Bij de vrouwen liep topsportschool-atlete Charlotte Deldaele naar haar eerste overwinning van het 

seizoen. Lieslot Bossuyt werd tweede terwijl Karolien Geerts derde werd.

 

Croes en Verstuyft beste Belgen in Antalya 

Geschreven door Pieter Heemeryck - zondag 03 april 2011 

In de ITU European cup te Antalya stonden er verschillende 

Belgen aan de start. Gezien de tijdopneming niet echt vlot 

verliep kunnen we uit de tussentijden niet echt een 

bepaalde wedstrijdsituatie afleiden. Wel staat vast dat 

SMO'er Peter Croes bij de mannen het beste resultaat 

neerzette met een 31e plaats. Tom Vander Hoogerstraete 

de jongste atleet van de delegatie werd knap 35e op een 

halve minuut achterstand van Croes terwijl Simon De Cuyper 

een 39e plaats behaalde. 

Winst in deze wedstrijd ging naar de Fransman Vincent 

Johan voor zijn landgenoot Frederic Belaubre. De Oekraïner 

Pevtsov wist Lescure nog af te houden waardoor een 

volledig Frans podium net niet lukte. 

Bij de vrouwen werd ATRIAC-atlete Katrien Verstuyft 11e. 

De Waalse atlete Alexandra Tondeur haalde de finish niet. 

Winst ging hier naar Aileen Morisson voor Simic Meteja en 

Anne Haug. 

 

Croes wint in Herentals 

Geschreven door Tim Baelus - maandag 18 april 2011 

Terwijl de wereldtoppers op de kwart afstand in Japan in het (radioactieve) water doken, stond Peter 

Croes aan de start van de eerste Kia Euro Triatlon die in Herentals georganiseerd werd. Deze 

sprinttriatlon werd volgens het principe van de triatlons van Herderen en De Haan gehouden, wat 

wilt zeggen dat er eerst in het zwembad van Herentals gezwommen werd, waarna een tweetal uur 

later de fiets- en loopproef gehouden werden. 

Na 500m zwemmen had Wouter Baelus de snelste zwemtijd en kon dus als eerste aan het fietsen 

beginnen. Op korte afstand volgende Joris Buyl en Adam Lambrechts. Ook toppers Peter Croes en 

Pieter Heemeryck konden de schade beperken, waardoor ze al snel de aansluiting konden maken. Dit 

groepje van vijf werkte de hele fietsproef op een supersnelle omloop goed samen. Het lopen zou dus 

voor de beslissing zorgen. SMO'er Croes en Scott-atleet Heemeryck waren veruit het sterkste tijdens 

het lopen en sloegen meteen een kloof op achtervolger Joris Buyl. De eerste ronde bleven 

Heemeryck en Croes mooi samen, maar een korte aarzeling bij Pieter omwille van krampen zorgde 

ervoor dat Peter het hazenpad kon kiezen en als eerste over de streep liep. Pieter Heemeryck werd 

14 seconden later tweede. Joris Buyl vervolledigde het podium. 

Bij de dames had Tineke Van Biesen na het zwemmen zo'n grote voorsprong dat de resterende 

proeven nog maar een formaliteit zouden moeten zijn. Toch werd het nog heel spannend toen Eva 

Kennis tijdens het lopen nog tot op 2 seconden kon naderen. Mieke Van Den Eynde werd derde. 
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SMO- Specialized team 2011 

Geschreven door Bert Wauters - dinsdag 19 april 2011 

In 2007 werd het Triatlon Team 

Meetjesland vzw opgericht. Het was in 

België het eerste triatlon team dat van 

start ging met één specifieke 

naamsponsor. Na de oprichting van het 

SMO-Triatlon Team bleef het team niet 

onopgemerkt in de sportwereld door zijn 

uitstraling, teamspirit, prestaties en 

professionaliteit. 

Het Eekloos bedrijf SMO bvba, 

gespecialiseerd in machinebouw, 

ondersteunt vanaf de oprichting de beloftevolle atleten en zijn entourage. Zaakvoerder Sander 

Mollet garandeert ook voor de toekomst zijn financiële ondersteuning. 

Vanaf 2011 zal het Meetjeslandse team er een tweede naamsponsor bijkrijgen. Voortaan gaat het 

Meetjeslandse Triatlon Team als "Smo-Specialized team" door het leven. De triatlonsport is voor de 

komende jaren een van de prioriteiten van het gekende fietsenmerk.  Specialized Bike Components 

is een Amerikaanse constructeur van fietsen en fietsonderdelen opgericht in 1974. Specialized is 

altijd één van de toonaangevende spelers geweest op de fietsenmarkt met enkele belangrijke 

innovaties waaronder het drie-spaaks triatlonwiel en de Brain-shock; een full-suspension 

veersysteem (in samenwerking met Fox Racing Shocks). Hun motto is dan ook "Innovate or Die" 

(innoveer of sterf). 

Door de overeenkomst met Specialized zijn de atleten zowel op de Olympische als op de lange 

afstand verzekerd van topmateriaal voor de komende 2 jaar. Er werd een overeenkomst afgesloten 

met een optie voor een derde jaar. Specialized biedt een ruim assortiment aan van triatlonfietsen, 

mountainbikes (als eerste fietsfabrikant werd ook de 29-er ontwikkeld), racefietsen, BMX-fietsen, en 

touringfietsen. Daarbovenop produceert het een uitgebreid gamma van kleding, schoenen, helmen 

en onderdelen. 

 

ETZ en SMO-Specialized pakken duatlontitel 

Geschreven door Hans Cleemput - dinsdag 03 mei 2011 

Groot feest zondagmiddag bij het Energy Team Zuidwest. In het Belgische ploegenkampioenschap 

duatlon namen zij de maat van titelverdedigers en thuisploeg TRIGT. ETZ, met Joerie Vansteelant, 

Julien Brazy, Wim De Cort, Kenneth Vandendriessche en Xander Denys, legde in het eerste lopen het 

tempo erg hoog. Daardoor ging bij TRIGT de ex-ETZ-atleet Jochen Neyrinck, zijn eerste wedstrijd na 

lang blessureleed, overboord. Met vijf tegen vijf werd de strijd op de fiets verdergezet. ETZ, met 

Vansteelant op kop, probeerde TRIGT op achterstand te zetten, maar dat lukte pas in het afsluitende 

lopen. ETZ pakte zo voor de eerste keer de titel bij de mannen. TRIGT werd tweede. En voor het 

brons klopte CDTG Geel verrassend de Kempische concurrenten van het SCOTT team. Bij de dames 

namen titelverdedigsters SMO vlot de maat van TRIGT en de No Limit Ladies. 
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Dubbelslag voor Atriac in Doornik 

Geschreven door Hans Cleemput - dinsdag 03 mei 2011 

ATRIAC bracht zondag naast zeven ploegen ook een buslading supporters mee naar het BK voor 

ploegen in Doornik. En die supporters mochten mee een feestje bouwen, want zowel bij de mannen 

als bij de vrouwen pakten ze de titel. Het dameskwartet Katrien Verstuyft, Ilse Geldhof, Eline De 

Smedt en Amy Wolf was te sterk voor de concurrentie. Ze namen een enorme voorsprong op SMO 

dat normaal zilver had behaald, maar werd gediskwalificeerd. Zo ging de tweede plaats naar het 

Waalse Energy Team, voor TriGT. Beide ploegen eindigden op meer dan vijf minuten van ATRIAC.  

 Bij de mannen kreeg de wedstrijd een sterk deelnemersveld. TriGT bracht onder andere Axel 

Zeebroek aan de start, LTTL was mede favoriet met onder andere Frederik van Lierde en SMO kon 

rekenen op Peter Croes als kopman. Atriac, met Lander Dircken, Marc Geerts, Koen Veramme, Tim 

Brydenbach, Yeray Luxem, Tom Mets en David De Grooff, namen in het zwemmen een mooie 

voorsprong. De sterkste fietsers zaten bij SMO-specialized, want de rode brigade kwam dankzij een 

snelle fietsproef vooraan aansluiten bij ATRIAC. In het afsluitende lopen waren de Antwerpenaars te 

sterk. SMO-specialized werd in de eindspurt nog geklopt door het sterk teruggekomen TriGT. LTTL 

eindigde op een vierde plaats, voor EFC-ITZ.

 

”Triatlon ook voor u” test met ironman Luc Van Lierde 

Geschreven door Bert Wauters - dinsdag 03 mei 2011 

Zin in een leuke uitdaging? Hou je van sporten? Zou je graag eens willen zien hoe straf jij wel bent in 

zwemmen én lopen? Doe dan mee aan onze “ik doe aan triatlon- test” in Maldegem op zaterdag 7 

mei as! Iedereen tussen de 6 en 18 jaar kan deelnemen. Ben je een getrainde triatleet of zou je 

gewoon jezelf eens willen testen? Iedereen is welkom én iedereen krijgt een super coole triatlon T-

shirt! 

Om 9u15 verzamelen in het St-Annazwembad te Maldegem (Oost-Vlaanderen). De zwemproef start 

om 9u30, de loopproef gaat door aan het atletiekstadion om 11u. Deze gratis kennismaking staat 

onder begeleiding van meervoudig Ironmanwinnaar Luc Van Lierde en de trainers van het SMO-

Specialized Triatlon Team Meetjesland. 

Verdere info en inschrijving bij jeugdcoördinator Steven Haeck op het nummer 0476 90 70 29 of mail 

naam, voornaam en geboortedatum naar steven.haeck1@telenet.be of via www.smo-specialized.be.

 

Colpaert pakt mooiste zege ooit in Leuven 

Geschreven door Hans Cleemput - zondag 15 mei 2011 

De laatste jaren behoorde Colpie al tot de subtop in België maar met een knaller van formaat heeft 

Bart Colpaert in Leuven zijn status als absolute topper te pakken. In zijn eerste jaar bij het Oil Service 

Team van LTTL behaalde hij zondag op het Ladeuzeplein in de halve triatlon van Leuven de mooiste 

overwinning uit zijn loopbaan. Bart kende een perfecte wedstrijd. In de 2,5 km zwemmen nam hij 

samen met Ludovic Dernier, specialist van de olympische afstand die dit jaar ook de stap waagt naar 

de lange afstand, een mooie voorsprong van 1'50 op Tim Brydenbach. Een achtervolgende groep met 

onder andere een sterke Wouter Van der Mast, Geert Janssens, Kurt De Bouck, Hannes Cool, Bart 

Becquaert, Frederik Dormaels en Guillaume Gillodts volgde dan al op drie minuten, met nog een 

minuut daarachter andere favoriet Michael Dewilde. 
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Colpie ging er op de fiets tijdens de 82 km hard vandoor. Zijn wissel verliep niet helemaal vlot, met 

problemen met de ketting en met de pedalen, maar in geen tijd had hij Ludovic Dernier te pakken, 

om hem ook meteen ter plaatse te laten. Na de aanloopronde bedroeg het verschil al 1'50. Zowel 

Dernier als Brydenbach zagen de bui tijdig hangen en wachten op versterking. Zo kregen we een 

grote achtervolgende groep waarbij in de eerste twee plaatselijke ronden vooral Michael De Wilde 

en Kurt Debouck het tempo hoog bleven houden. Van Der Mast, Breydenbach, Hannes Cool, Dernier 

en Geert Janssens bleven bij de twee ervaren triatleten. Pieter Vanhee moest vooraan de rol lossen, 

net zoals Dormaels. Zij werden door een grote groep, met onder andere Guillodts, Sylvain Denis, 

Johan Smolders en andere hardrijders opgeslokt. 

In het looponderdeel zette Colpie zijn one-man-show verder. Met een bonus van meer dan vier 

minuten leek de zege binnen handbereik, zeker nadat de achtervolgers geen meter dichterbij leken 

te komen. In de afsluitende 20 km lopen kregen we een langgerekte eindspurt tussen Brydenbach, 

Dewilde en Janssens. Die strijd ging om het zilver, want vooraan stond er geen maat op een 

uitstekende Bart Colpaert. In 3u42'57 zette hij het Ladeuzeplein in vuur en vlam. Drie minuten later 

liep Brydenbach naar een tweede plaats. Michael Dewilde passeerde in de laatste twee kilometer 

een moegestreden Geert Janssens, die voor eigen volk knap vierde werd. Dewilde pakte de bronzen 

medaille, meteen een mooi cadeau voor zijn 32ste verjaardag die hij zondag mocht vieren. Sylvain 

Denis werd vijfde voor Guillaume Guillodts. De zevende plaats van Wouter Van Der Mast was goed 

voor de overwinning bij de beloften. Frederik Sleutel liep nog naar een achtste plaats en Ludovic 

Dernier en Hannes Cool werden negende en tiende. 

Johan Smolders pakte met een zestiende plaats de winst bij de veteranen A, terwijl bij de veteranen 

B Luc Geerts overduidelijk de sterkste was. Bij de dames stond er geen maat op Joke Coysman. Ze 

wisselde als derde, achter de sterke Code Roth atlete Katrien Delaender en Deborah Van Gossum. 

Maar in het fietsen liep Coysman stevig uit op de concurrentie. Uiteindelijk hield ze voor het lopen 

ruim twaalf minuten over op Melanie Matthys en veertien minuten op Mieke Van Thuyne. Die 

posities veranderden niet meer tijdens het lopen. Joke Coysman pakte een indrukwekkende zege. 

Matthys werd tweede en LTTL-atlete Van Thuyne was bijzonder tevreden met haar bronzen plak. 

Code Roth-atlete Sabine Leys werd vierde en eerste veterane. Zij was de eerste van een legertje 

atleten uit West-Vlaanderen die door coach Luc Van Lierde richting Challenge van Roth begeleid 

worden. Allemaal haalden ze de finish, aangemoedigd door een trotste Luc Van Lierde. Vanaf begin 

juni kan je op Focust (de regionale West-Vlaamse TV) de docusoap rond Code Roth volgen en vanaf 

de uitzendingen online komen, vind je ook hier meer informatie.

 

Vander Hoogerstraete & Coysman in Triathlon des Lacs 

Geschreven door Bert Wauters - maandag 06 juni 2011 

Zondag 5 juni stonden ruim 500 triatleten klaar voor 3 km zwemmen, 83 km fietsen op een 

geaccidenteerd parcours en een afsluitende halve marathon over 2 ronden in het Franse Troyes. Na 

enkele weken blessureleed wou Tom Vander Hoogerstraete in deze langeafstandswedstrijd zichzelf 

eens testen en extra wedstrijdritme opdoen voor de komende wedstrijden. Met de 3-voudige 

winnaar Favré-Felix, pro atleet Jeuland, Pernet en Pannier stond een kwalitatief sterk 

deelnemersveld op de inschrijvingslijst. De Meetjeslander was oppermachtig tussen de Franse 

langeafstandsatleten. De atleet van het SMO-Specialized Team kwam als tweede uit het water, net 

na de ex-lange afstandszwemmer Anthony Pannier. De volledige fietsproef van 83 km werkten de 

twee in elkaars gezelschap af en bouwden de voorsprong uit op de eerst achtervolger. In de 

loopfinale stond geen maat op Vander Hoogerstraete, die onbedreigd naar de overwinning liep. Aan 
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de eindstreep had de atleet uit Waarschoot ruim 3 minuten voorsprong op Pannier. Lange 

afstandsatleet Jeuland knokte zich op bijna 5 minuten naar een derde plaats. Vander Hoogerstraete 

was de enige atleet die onder de 4 uur dook (nvdr. 3u58'32)". "De volgende wedstrijd op het 

programma is de City Triatlon in Brugge op zaterdag 18 juni, waar we samen met het SMO-

Specialized team van de partij zullen zijn. Aldus een tevreden Vander Hoogerstraete. Bij de dames 

zegevierde de Joke Coysman (DVB) in 4u37'51".

 

Peter Croes opnieuw Top 10 

Geschreven door Pieter Heemeryck - zondag 12 juni 2011 

SMO-Specialized-atleet en regerend BK OD Peter Croes 

bevestigde in het Italiaanse Cremona opnieuw door een Top-

10 plaats te grijpen in de ITU-sprint, een wedstrijd over de 

1/8e afstand. Naast Croes stonden Simon De Cuyper en Bart 

Aernouts ook aan de start.  

Croes voerde een niet onaardig zwemnummer uit en kwam 

een 20-tal seconden na de snelste zwemmer uit het water. 

Mede door een snelste wisseltijd kon hij een plekje in een 

omvangrijke groep opeisen. Op de fiets werd er blijkbaar 

goed gereden en niet achterom gekeken waardoor de 

kopgroep met Croes een kloof kon slaan op de achtervolgers. 

In de afsluitende 5 kilometer moest Croes de snellere lopers 

laten gaan maar hij hield goed stand waardoor hij als 9e over 

de meet kon komen op slechts 25 seconden van de Italiaanse 

winnaar Daniel Hofer. Daniel Unger, de Duitser die in 

Brasschaat nog 5e werd liep zich nu naar een knappe 2e 

plaats. De Brit Todd Leckie werd 3e. Andere Belg Simon De 

Cuyper liep zich naar een 35e plaats, Bart Aernouts naar een 49e plaats. 

 

2e Van Moer triathlon in Zwijndrecht 

Geschreven door Jim De Sitter - maandag 13 juni 2011 

De Van Moer groep, een bedrijf in de Antwerpse haven, was dit jaar aan een 2e editie van hun 

triathlon toe. Vorig jaar moesten ze in slechte omstandigheden hun eerste wedstrijd organiseren 

eind september, helemaal op het einde van het seizoen. Dat jaar was de wedstrijd in juni ingepland 

en hadden ze véél beter weer. 

De zwemproef van 1000m werd afgewerkt in het Doeldok op Antwerpen Linkeroever. Van daaruit 

begon de 45km lange niet-stayerproef. Er werden in Doel eerst twee plaatselijke ronde gereden om 

daarna naar de 2e wisselzone op het terrein van Van Moer in Zwijndrecht te starten met de 10km 

lange loopproef. Al van bij de start van de wedstrijd was het Hannes Cool, de winnaar van vorig jaar, 

die het voortouw nam. Na een goed zwemnummer had Cool een voorsprong van iets meer dan een 

minuut op hardrijder Michael Dewilde. Dewilde ging het gevecht met de wind aan in de open polders 

en maakte wel wat terrein goed op Cool, maar kon het gat niet dichten. Bij T2 was het verschil ruim 

een halve minuut. Tijdens het lopen waren beiden even sterk en bleef het verschil stabiel. Cool pakte 

zijn 2e op rij in Zwijndrecht in een tijd van 1:52:48. Michael Dewilde werd 2e in 1:53:17. SP&O'er Tim 

Jacobs zwom een 8e tijd, rukte op de fiets op naar een 5e positie, en zette de snelste looptijd op de 
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tabellen. Hij kon daardoor nog 2 plaatsen opschuiven en kon zo nog het podium op met een tijd van 

1:54:47. 

Bij de dames was het Karolien Geerts die in haar achtertuin het pak aanvoerde. Zij werd op de voet 

gevolgd door Joke Coysman. Na het zwemmen hadden de 2 dames een voorsprong van 1'40" op de 

SMO atlete Melanie Matthys. Geerts en Coysman fietsten even snel en kwamen samen de wisselzone 

binnen. Ze konden het gat op Matthys nog vergroten tot 3 minuten. Karolien Geerts ging als eerste 

het loopparcours op en kon Joke Coysman nog even achter zich houden, maar moest al vlug de 

duimen leggen voor Coysman. Joke Coysman liep naar een overwinning. Een zeer sterk lopende 

Melanie Matthys liep het gat helemaal dicht en wipte nog over Karolien Geerts, die uiteindelijk met 

de 3e plaats genoegen moest nemen. 

 

Bart Aernouts en Sophie De Groote heersen in Brugge 

Geschreven door Hans Cleemput - zaterdag 18 juni 2011 

Bart Aernouts heeft voor de derde keer op rij de triatlon van Brugge gewonnen. Aernouts was een 

dikke minuut sneller dan Pieter Heemeryck en Stijn Goris. Bij de dames behaalde Sophie De Groote 

als eerste de finish. Marjolein Truyens volgde op een 45 tal seconden. Titelverdedigster Sofie Goos 

werd derde. Zaterdag 18 juni stond in Brugge de 8e editie van de City Triatlon op het programma. 

Een stormachtige zuidwesten wind maakte er voor de 2000 deelnemers een zware wedstrijd van. 

Willem Brems kwam na 1000m als eerste uit de Brugse Reien met in zijn zog Bart Colpaert. 

Brems deed een vlotte wissel en had ineens aan gaatje van zo'n 20 seconden op Colpaert. De atleet 

van SMO-Specialized nam 10 km het voortouw in de winderige polders en dan kreeg hij het 

gezelschap van Heemeryck en Goris. Olympiër Axel Zeebroeck miste de aansluiting bij het zwemmen 

en het duurde bijna 30 km alvorens hij de aansluiting met de kop van de wedstrijd kon maken. 

Vanuit de achtergrond wisten Bart Aernouts (2-voudige winnaar) en Michael Dewilde nog de 

aansluiting te maken met de kop. Beide atleten kwamen op meer dan 1'50" achterstand uit het 

water maar maakten als enige de aansluiting met de kop. Met nog 5 km, van de in totaal 45 

fietskilometers, te gaan vormde zich een groep van 6 atleten op reglementaire afstand met Aernouts, 

Zeebroeck, Goris, Heemeryck, Brems en Dewilde. Brems diende in de slotkilometers nog de rol te 

lossen. De afsluitende loopproef over 10 km in de Brugse binnenstad werd een spannende strijd. 

Aernouts, Heemeryck en Goris hadden direct een gaatje en gingen dan ook strijden om de 

podiumplaatsen. 

Hier toonde Aernouts zich voor het derde jaar op rij oppermachtig. Heemeryck werd tweede, Goris 

eindigde als derde. Eeklonaar Dewilde kon zijn inhaalrace niet verder zetten en eindigde als 5e, na 

Axel Zeebroeck. Hannes Vandermoere uit Beernem werd 12e. 

Bij de dames won een sterke Sophie De Groote voor Marjolein Truyers en Sofie Goos. Sophie is 

ongetwijfeld de Belgische atlete van de eerste seizoenshelft met enkele knappe internationale 

prestaties. Mieke Dupont eindigde als 10e.

 

Het weekend van Pieter Heemeryck 

Geschreven door Hans Cleemput - maandag 20 juni 2011 

Daags na Brugge stonden ook in Retie heel wat toppers aan de start. Pieter Heemeryck combineerde 

zelfs de twee én met succes. Na zijn zilveren plak in Brugge was hij in Retie overtuigend de sterkste 

en dat tegen toppers als Peter Croes en Tim Brydenbach. Na de 1500 meter zwemmen kwam Kjell De 

Hertogh als eerste in de wisselzone, met kleine voorsprong op Nick Debusschere. De twee vormden 
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een kopduo met driekwart minuut voorsprong op drie achtervolgers: Heemeryck, Croes en 

Brydenbach. Iets verderop volgde Geert Janssens, die de hele fietsproef in zijn eentje moest 

afleggen. En uit de achtergrond kwam ook nog Paul Embrechts terug in het fietsen. 

Heemeryck teerde blijkbaar op zijn goede vorm en leek nauwelijks last te hebben van de 

inspanningen in Brugge. Half wedstrijd wist hij de kloof met de koplopers te overbruggen. De 

Hertogh waaide er op het winderige parcours af vooraan en kreeg op 1'15 van de twee leiders, 

Heemeryck en Debusschere, het gezelschap van Croes en Brydenbach. In het afsluitende lopen, zette 

Belgisch kampioen Croes nog even alles op alles maar kleiner dan 48 seconden kwam de SMO-atleet 

niet. En dus kon de onbetwiste kopman van het Scott-team naar een verdiende zege lopen. Croes 

werd tweede, Brydenbach derde. De Hertogh verloor nog een aantal plaatsen en werd uiteindelijk 

achtste. Geert Janssens was de tweede Scott-atleet op de vierde plaats. El Pablo Embrechts werd 

vijfde. 

 

Melanie Matthys wint halve triatlon Butgenbach 

Geschreven door Hans Cleemput - maandag 20 juni 2011 

In een superdruk weekend waren de lange afstands-specialisten op de afspraak in Butgenbach. Daar 

stond na Leuven de tweede halve triatlon van het seizoen gepland. SMO Specialized-atlete Melanie 

Matthys bevestigde haar groeiende vorm en pakte haar eerste overwinning van het seizoen. Ze 

haalde het met ruime voorsprong op de Nederlandse May Kestens en Inge Vancauwenberghe. De 

wedstrijd bij de heren werd nipt gewonnen door de Waal Sylvain Denis, voor een sterk lopende 

Timothy Van Houtem. Tim Jacobs vervolledigde het podium. Dominic De Caluwé werd 12e. Voor de 

Eeklonaar was het een goede test in voorbereiding op de volledige triatlon in Roth over enkele 

weken. 

In de Oostkantons pakte Melanie Matthys de overwinning in de halve triatlon van Butgenbach. Op 

een selectief parcours, onder natte, winderige en koude weersomstandigheden, leidde de 

Meetjeslandse atlete de wedstrijd van start tot finish. Ze won voor de Nederlandse May Kestens, de 

recente vice-Europees kampioen duatlon op de lange afstand. Melanie bouwde haar voorsprong op 

de Utrechtse atlete uit tot meer dan 6 minuten aan de finish. Lange afstandsatlete Inge 

Vancauwenberghe eindigde als derde. “De nieuwe asfalt, stevige rukwinden en striemende regen 

maakten de fietsproef soms heel gevaarlijk. Ik nam geen onnodige risico maar kon toch verder 

uitlopen op mijn tegenstanders en zo mijn stijgende vormpeil bevestigen.” 

Na haar tweede plaats in de halve triatlon in Leuven en Zwijndrecht pakt de atlete van het SMO-

Specialized team haar eerste triatlonzege van het seizoen. De volgende afspraak voor de atlete uit 

Waarschoot wordt de thuiswedstrijd aan de Boerekreek te St-Laureins op zaterdag 2 juli. 

 

Belgen actief op het EK in Pontevedra 

Geschreven door Pieter Heemeryck - woensdag 22 juni 

2011 

Regerend BK OD Peter Croes zaterdag aan de start op 

het EK voor elites. Deze week vinden de Europese 

kampioenschappen voor de junioren en Elites plaats in 

het Spaanse Pontevedra. Aan de start een 8-koppige 

delegatie waaronder 7 Vlamingen en 1 Waal. 
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Speerpunten van de selectie zijn wellicht SMO-atleet Peter Croes en Atriac-atlete Katrien Verstuyft. 

Croes wist zich dit seizoen al tweemaal in de top-10 van een ETU-cup te nestelen. Een top20 plaats 

behoort dus zeker tot zijn mogelijkheden. Verstuyft behaalde reeds een knap resultaat in de World 

Cup van Mexico waar ze een 8e plaats kon bemachtigen en in de WCS in Madrid pakte ze een knappe 

30ste plaats. Bij de elites start ook nog een andere SMO'er namelijk Simon De Cuyper die in 

Brasschaat een 14e plaats wist te pakken. 

Bij de junioren een ruime delegatie die reeds op vrijdag hun wedstrijd zullen afwerken. Bij de jongens 

zullen Jelle Geens, Marten Van Riel en Regis Bader de landskleuren verdedigen. Bij de meisjes Ine 

Couckuyt en Charlotte Deldaele.  

 

Coysman en Brydenbach primus in Eeklo! 

Geschreven door Pieter Heemeryck - zondag 26 juni 2011 

Brydenbach en Coysman toonden zich vandaag met overmacht de sterksten in Eeklo waar ze een 

wedstrijd over 1000 meter zwemmen, 40km fietsen non drafting en 10km lopen kregen 

voorgeschoteld. Brydenbach schreef zich in laatste instantie in waardoor de favoriet op de 

overwinning reeds vroeg bekend was aangezien Philip Malcolm in laatste instantie afzegde. 

Het was SMO-atleet Nick Debusschere die zich meteen wist los te zwemmen van het grote pak. Met 

ruim een minuut voorsprong kon hij als eerste aan het fietsen beginnen. SP&O-er Kjel De Hertog 

deed het vandaag wat rustiger aan en kwam als tweede aan wal van een klein groepje met daarin 

onder meer de latere winnaar Brydenbach. 

Na 1 ronde fietsen kwam Debusschere nog alleen door met een 15-tal seconden voorsprong maar in 

de tweede ronde liep het wat stroef waardoor hij door De Hertog, De Bolster en Brydenbach werd 

bijgebeend. De Hertog en Brydenbach wisten nog uit te lopen en kwamen samen de wisselzone 

binnen. Brydenbach liep meteen weg en diepte zijn voorsprong verder uit. De Hertog kreeg het in de 

afsluitende ronde moeilijk en diende nog een aantal plaatsen toe te geven. 

Brydenbach liep uiteindelijk met een ruime voorsprong over de finish. Hij haalde het met ruim 3 

minuten voorsprong op LTTl-ers Maarten Debolster en Hannes Bonami die zich na een inhaalrace nog 

knap tot het podium wist te lopen. 

 

Jammaer maakt geslaagde come-back in St-Laureins 

Geschreven door Hans Cleemput - maandag 04 juli 2011 

Met de op Peter Croes na voltallige SMO-

Specialized ploeg aan de start in Sint-

Laureins moest de concurrentie al stevig 

uitpakken om de thuisploeg van de zege te 

houden. Dat was echter zonder Bert 

Jammaer gerekend. Ironbert is in volle 

voorbereiding op de Ironman Frankfurt, 

waar hij een ultieme poging doet om 

alsnog een ticket voor Hawaii te 

bemachtigen. De Uplace-atleet bewees 

zaterdag dat die kans er zeker in zit. Hij 

kwam samen met Simon De Cuyper op 

acht seconden van Willem Brems en Tom 
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Vander Hoogerstraete uit het water. Die laatste kampte met een blessure en stapte uit voor het 

lopen, maar in het fietsen waren Tom en Willem de enigen die met een ontketende Bert Jammaer 

meekonden. De Cuyper verloor steeds meer terrein en wisselde op twee minuten achterstand. In de 

afsluitende loopproef kwam hij even terug tot 25 seconden, maar dan zette Jammaer de turbo nog 

even aan. 

Een enthousiast publiek onthaalde Bert Jammaer op een voor hem verlossend applaus. Ironbert lijkt 

weer helemaal terug te zijn: "Dit doet inderdaad deugd. Het is de eerste keer sinds heel lang dat ik 

me de hele wedstrijd lang heel goed voelde. Alles liep perfect. Even twijfelde ik toen ik hoorde dat 

mijn voorsprong begon te slinken, maar ik kon in de laatste kilometers nog versnellen. Dit geeft me 

veel goeie moed richting Frankfurt. Dat wordt mijn enige kans om me nog voor Hawaii te 

kwalificeren. Zoals ik me nu voel en zonder tegenslag de komende weken, hoop ik er een goeie 

wedstrijd te doen", aldus Bert. 

Simon De Cuyper was tevreden met zilver. "Na tien kilometer in het fietsen wist ik dat Bert te sterk 

was. Ik hoopte het verschil nog te beperken om in het lopen terug te slaan, maar vandaag was Bert 

absoluut de sterkste en dan is het geen schande om van hem te verliezen", aldus Simon. Zijn SMO-

Specialized ploeggenoot Willem Brems pakte een verdiende derde plaats. Ex-duatleet Kris Coddens 

rondde zijn inhaalrace (al was zijn zwemachterstand van 2'25 allesbehalve slecht) af met een knappe 

vierde plaats, vlak voor de opnieuw sterke Hannes Vandermoere en thuisfavoriet Michael Dewilde. 

Bij de dames telde een zenuwachtige 

Melanie Matthys een minuut achterstand 

op Anke Matthyssen. In het fietsen kreeg 

de SMO-Specialized atlete halfweg 

aansluiting bij de 185-atlete. Vanaf dan 

kon Matthys haar voorsprong uitbouwen 

en naar een zekere overwinning lopen. "Ik 

was er niet gerust in. Vorig jaar slaagde ik 

er niet in om voor eigen volk te winnen en 

nu was ik er echt op gebrand. Ik schrok 

toen ik hoorde dat het verschil met Anke 

zo groot was. Daarom ben ik meteen in de 

aanval gegaan toen ik bij haar kwam in het 

fietsen, om het verschil zo groot mogelijk te maken. En dan hier winnend binnenkomen langs zo'n 

super publiek, dat is echt mooi", aldus een blije Melanie Matthys. Anke Matthyssen pakte de tweede 

plaats, met nog kleine voorsprong op de verrassende Magali Buytaert. 

Met 25 jaar Boerekeektriatlon in Sint-Laureins is deze niet-stayer wedstrijd samen met Izegem één 

van de oudste nog bestaande wedstrijden in ons land. Na afloop werd organisator Higan Holderbeke 

daarvoor uitgebreid in de bloemetjes gezet. 

 

Wereldrecords sneuvelen opnieuw in Roth 

Geschreven door Hans Cleemput - zondag 10 juli 2011 

Precies een week lang heeft Bink Marino kunnen genieten van zijn wereldrecord op de volledige 

afstand. Zondag dook Andreas Raelert een flink stuk onder het record van Vanhoenacker. Raelert 

zette een marathon van 2u40 neer, goed voor een eindtijd van 7u41'36. Nog straffer was de 

marathon van 2u44 van Chrissie Wellington, die ook opnieuw een wereldrecord vestigde in 8u18'31. 

De enige troost voor Vanhoenacker is het feit dat Roth een Challenge-wedstrijd is, en dat hij naar 



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  92 

Amerikaanse WTC-normen gewoon de wereldrecordhouder Ironman blijft! Van de Belgen was 

Dominic De Caluwé de snelste. De SMO-Specialized atleet werd 32ste in 8u49'02. Peter Laureyns 

werd 46ste in 9u00'15, Johan Smolders was 47ste in 9u00'27, vlak voor Tim De Vilder (in 9u00'54). 

 

Simon De Cuyper stunt in Holten 

Geschreven door Hans Cleemput - zondag 10 juli 2011 

De grote Belgische delegatie was dit weekend aan het feest in het Nederlandse Holten voor de ITU 

European Premium Cup. Vorige week vertelde Simon De Cuyper ons nog lachend dat hij in Holten 

beter wilde doen dan in Brasschaat. En daar is de SMO-Specialized atleet meer dan in geslaagd. Hij 

zorgde voor een enorme stunt door ei zo na de wedstrijd in Holten te winnen. Simon ging lange tijd 

aan de leiding, maar in de laatste meters kwam de sterke Australiër Mitchell Robins hem nog voorbij. 

Aan de finish was het verschil nauwelijks zes seconden. Schitterende wedstrijd dus van Simon. De 

andere Belgen deden het ook goed. Willem Brems stapte weer eens als eerste uit het water. Hij werd 

uiteindelijk 24ste, één plaatsje slechter dan Pieter Heemeryck. Tim Van Hamme was 32ste, Peter 

Denteneer 33ste, Joris Buyl 36ste en Maarten De Bolster 40ste. 

 

Sophie De Groote wint zwemloop Sluis 

Geschreven door Hans Cleemput - maandag 11 juli 2011 

Met Sophie De Groote, Peggy Claerbout en Melanie Matthys kreeg de zwemloop van Sluis een aantal 

damestoppers aan de start. De strijd om de overwinning ging vooral tussen WTDT-atlete Sophie en 

Melanie van SMO-Specialized. Sophie De Groote was de snelste in 39'53 (met een imposante looptijd 

van 27'35). Ze werd zelfs zesde overall. Melanie Matthys was tweede, Heidi Hertveldt derde en 

Claerbout vierde. Bij de mannen won de Brugse belofte Rein Van Leirsberghe, voor Karl Van Biervliet 

en Kasper Lagae. 

 

SMO- Specialized triatlon organiseert zwemloop te Maldegem 

Geschreven door Bert Wauters - maandag 11 juli 2011 

Pas opgericht in februari 2010 kan deze jongste telg van de SMO-familie nu reeds rekenen op een 

twintigtal jeugdleden. 

Het enthousiaste team onder leiding van Steven Haeck besliste om dit jaar reeds deel te nemen aan 

het nationale sterrencircuit en dit was onmiddellijk succesvol. Eskill De Witte prijkt momenteel op 

een tweede plaatse bij de heren –12 jaar op de nationale ranking en een aantal ploegmakkers staan 

tevens in de top 10. 

Op zondag 17 juli 2011 organiseert het SMO-Specialized jeugdteam Maldegem voor het eerst hun 

eigen zwemloop die meetelt in het nationale sterrencircuit. Deze bestaat uit een zwem- en 

aansluitend loopgedeelte. 

De afstanden zijn functie van de leeftijdscategorie. Voor de allerjongsten geboren in 2004- 2005 

staan er 50 meter zwemmen en 500 meter lopen op het programma. Voor de ouderen geboren in 

1998 of 1999 worden dit 300 zwemmen en 1500 meter lopen. 

Ben je ouder dan veertien dan kan je altijd terecht in de open categorie. In totaal zijn 5 verschillende 

reeksen en leeftijdscategorieën. Meisjes en jongens starten gezamenlijk maar krijgen een apart 

klassering. De jongste atleten starten om 13 uur en is tevens het aanvangsuur van de wedstrijd. 
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Alles gaat door in het gemeentelijk zwembad en park Sint-Anna, Gidenslaan 1 te Maldegen dus 

wisselzone, secretariaat, start, aankomst, kleedkamers allemaal op dezelfde plaats Ideaal voor elke 

jeugdatleet en makkelijk voor de supporters. 

Wil je een eerste kennismaking met deze sport in de lift en nadien de overstap naar triatlon maken, 

aarzel dan niet langer en neem deel op 17 juli. 

 

Top tien voor De Cuyper en Hooghe in Geneve 

Geschreven door Hans Cleemput - donderdag 28 juli 2011 

In het Zwitserse Geneve bevestigde Simon De Cuyper in de ETU European Cup wedstrijd zijn goede 

conditie en dito prestaties van de laatste weken. Met een zevende plaats was de SMO Specialized 

atleet de beste Belg. Op een lastig loopparcours zette Simon de snelste looptijd neer. De winst ging 

naar de Brit Matthew Sharp. Bij de dames was onze wereldkampioene duatlon bij de juniores Sofie 

Hooghe in goeie doen. Ze behaalde een mooie tiende plaats. De Australische Felicity Sheedy-Ryan 

was de sterkste bij de dames. 

 

Peter Croes andermaal top-10 in ETU 

Geschreven door Pieter Heemeryck - maandag 01 augustus 2011 

SMO-Specialized topatleet Peter Croes wist zijn ranking dit weekend weer wat aan te scherpen door 

een 8e plaats te grijpen in de sterk bezette ETU-wedstrijd te Banyoles (Spanje). 

Croes kwam op een kleine minuut achterstand van snelste zwemmer Varga uit het water. Op de fiets 

werd er een omvangrijke groep gevormd waardoor de afsluitende 10-kilometer de plaatsen ging 

bepalen. Thuisatleet, Javier Gomez liep al snel naar de leiding en gaf deze ook nier meer af. Croes 

wist zich echter met een looptijd van 32m20s naar een knappe 8e plaats te lopen waardoor zijn 

derde top-10 plaats dit jaar in het ETU circuit reeds behaald werd. 

Favoriet Gomez haalde het met een ruime voorspong op de Fransman Etienne Diemunsch die tijdens 

de eerste loopronde Gomez reeds moest lossen. De Brit Aaron Harris vervolledigde het podium. 52 

deelnemers haalden uiteindelijk de finish. Voor Croes wordt de volgende wedstrijd wellicht de 

Worldcup in het Hongaarse Tizaujvaros op 14 augustus. Mogelijks zal hij zijn Belgische tittel op de 

Olympische afstand dus niet kunnen verdedigen. 

 

Frederik Dormaels wint zeezwemmen Zeeland 

Geschreven door Bert Wauters - zaterdag 06 augustus 2011 

Frederik Dormaels legde woensdagavond 3 augustus de vier kilometer zeezwemmen tussen 

Oostkapelle en Domburg af in 43.53 minuten. De open water zwemwedstrijd tussen Oostkapelle en 

Domburg maakt deel uit van de zwemwedstrijden langs Walcheren. "Ik ben aan het trainen voor mijn 

eerste Ironman Zürich van volgend jaar", vertelde de triatleet van het SMO-Specialized Triatlon team 

na afloop. "Daarom zoek ik naar wat langere zwemwedstrijden in de buurt, om duurvermogen op te 

bouwen en een basis te leggen voor de wedstrijd in Zwitserland." Daar wacht hem een 

zwemgedeelte van 3.800 meter. Voor de ex-competitiezwemmer vormen dergelijke afstanden 

natuurlijk geen probleem. 

Frederik Dormaels, die met een 10-tal SMO-Specialized clubgenoten was afgereisd naar Zeeland, 

vormde in de ebstroom al snel een kopgroep met 5 andere zwemmers: De Bruinvis-zwemmer Angelo 

de Meijer (Overslag), Marco Akershoek (Ouddorp), Koen Florijn (Dordrecht) en Maya Kingma. Dit 

vijftal bleef tot de laatste boei bij elkaar. Daarna volgde een kleine sprint richting het strand van 



SMO-Specialized triatlon team  persmap 2011 

www.smo-specialized.be  94 

Domburg. In de branding hanteerden ze verschillende tactieken en toonde Dormaels zich de sterkste. 

Hij kwam als eerste volledig uit het water en behield tijdens de sprint door het mulle zand zijn 

voorsprong. De triatleet uit Adegem moest wel tot het uiterste gaan om zijn concurrenten af te 

houden. De Meijer werd tweede op twee seconden. De Nederlandse junior Akershoek werd als 

derde afgevlagd. 

De Bredase Maya Kingma passeerde de meet achttien seconden later en kroonde zich als eerste 

dame. Kingma is een talentvol triatlete, zit in de Nederlands jeugdselectie van de nationale bond en 

heeft al diverse Nederlandse jeugdtitels achter haar naam staan. Melanie Matthys (SMO-Specialized 

Triatlon team) eindigde knap als vierde dame in een eindtijd van 52’ over de 4 km in de Noordzee. 

Eeklonaar Michael Dewilde (SMO-Specialized Triatlon team) legde beslag op een 12e plaats in een 

eindtijd van 48’. Voor beide triatleten was deze wedstrijd in functie van het BK halve afstand van 

komend weekend. 

 

Brems wint zwemwedstrijd Damme-Brugge 

Geschreven door Bert Wauters - vrijdag 26 augustus 2011 

De Koninklijke Brugse Zwemkring stond het voorbije weekend voor de 89ste editie van het 

zwemmarathon Damme-Brugge. Ruim 400 deelnemers voor de traditionele zwemwedstrijd van 

Damme naar Brugge. Triatleet Willem Brems ging er van bij de start alleen vandoor en won 4 km 

open water wedstrijd in een eindtijd van 48’26”. Voor de atleet van SMO-Specialized was het reeds 

zijn tweede overwinning in deze open water zwemwedstrijd. 

Zijn ploeggenoot en zwemtrainer van het Meetjeslandse SMO-Specialized triatlon-team Frederik 

Dormaels eindigde op 4 minuten van Brems als tweede. In een eindsprint haalde hij het van Ben 

Rutten uit Oudenaarde. Bij de dames won Bieke Bullynck. 

 

10e editie Mr T triatlon Gent 

Geschreven door Bert Wauters - vrijdag 26 augustus 2011 

Op en rond de Blaarmeersen in Gent, werd 

vorige zondag al voor de tiende keer de Mr. 

T triatlon georganiseerd. Een jubileum-editie 

dus, waarin de organiserende club, Mr. T, 

ook nu weer focust op de recreatieve 

sporter. Sommigen wagen zich voor het 

eerst aan een sprinttriatlon (750m 

zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) en 

krijgen er de smaak te pakken. 

De jonge Ine Couckuyt en Tom Vander 

Hoogerstraete van SMO-Specialized 

kroonden zich tot winnaars in deze feesteditie. Een mooie organisatie, tropische temperaturen, veel 

volk, taart en champagne voor de finishers… alle ingrediënten om er een sportieve dag van te maken. 

Het werd een feestelijke editie met enkele mooie kaarsen op de verjaardagstaart, en niet alleen 

omdat het voorspelde onweer uitbleef. Voor het eerst werd immers de kaap van de duizend 

deelnemers bereikt, verspreid over vier wedstrijden (just-for-fun, vrouwen, mannen en teams). Alle 

1000 sportievelingen en ook de 150 medewerkers kregen als geschenk een fles cava mee naar huis. 
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Bij de mannen domineerden Tom Vander Hoogerstraete en belofte Nick Debusschere de wedstrijd 

van start tot finish. De twee ploeggenoten kwamen samen uit het water en maakten er een 

koppeltijdrit van. Met een gemiddelde fietssnelheid van bijna 48 km/u zetten ze de concurrente op 

ruime achterstand. Voor Vander Hoogerstraete was het reeds de derde overwinning in de triatlon te 

Gent. Maar ditmaal verbeterde hij met een tijd van 56'20" ook nog eens het wedstrijdrecord. 

Eeklonaar Maarten De Bolster (LTTL) vervolledigde het podium. Bij de trio’s zegevierden triatleten 

Gilles Cottyn, Marc Vanassche en Allen De Bel. 

De familie Wellekens zorgde bij de vrouwen voor een unicum. Moeder Françoise en de 13-jarige 

dochter Amber stonden samen op het podium. Nadat Amber als eerste dame uit het water kwam 

greep Ine Couckuyt de macht. Françoise probeerde nog enig weerwerk te bieden, maar tijdens het 

looponderdeel nam Ine afstand van haar twee concurrentes. Een mooie opsteker voor de West-

Vlaamse na haar beperkte trainingsopbouw wegens sleutelbeenbreuk. 

Tussen de deelnemers van de teamwedstrijd doken ook een heel aantal acteurs van het VTM-

soapteam op. Met hun aanwezigheid en in samenwerking met Mr T Triathlonclub werden opnieuw 

enkele goede doelen gesteund: de Volkstuintjes van Nieuw-Gent (een laagdrempelige 

ontmoetingsplek voor bewoners van de blokken van Nieuw-Gent), To Walk Again (een project voor 

mindervalide sporters) en Philippine Dental Mission (een project rond tandheelkundige hulp in de 

Filippijnen). 

 

Tom Vander Hoogerstraete wint in Viersel 

Geschreven door Hans Cleemput - zondag 28 augustus 2011 

Nadat hij samen met Willem Brems al 

bepalend was voor de titelrace van Peter 

Croes in Izegem en nadat hij vorige week 

met overmacht de Mr. T triatlon van Gent op 

zijn naam schreef, was Tom Vander 

Hoogerstraete ook iedereen te snel af in 

Viersel. In de wedstrijd waarin hij ooit zijn 

allereerste triatlonzege behaalde, verliep het 

zwemnummer perfect. Samen met SMO-

Specialized ploegmaat Willem Brems had 

Tom net genoeg voorsprong op Kjel De 

Hertog om in het niet-stayeren genadeloos 

van de tegenstand weg te fietsen. Brems bleef wel aanklampen en volgde in het afsluitende lopen 

ook kort, op tien seconden. 

Pas toen in de laatste ronde Vander Hoogerstraete verder uitliep tot 25 seconden brak bij Brems de 

veer, maar de Kempenaar pakte voor eigen volk wel een mooie zilveren plak. In het afsluitende lopen 

hield de sterke Geert Janssens, helemaal klaar voor de halve triatlon van Keulen volgende week, een 

oprukkende Marc Geerts netjes af. Jonge lefgozer David De Grooff werd knap vijfde. Thuisatleet 

Johan Smolders was de sterkste veteraan, Patrick Erkens was een klasse te sterk bij de H50. En bij de 

H60 klopte Robert Van Wolputte bij zijn debuut Lucas Collet. De winnaar bij de H70 was natuurlijk 

KTT-ouderdomsdeken Fredje Kerckhofs, in zijn eerste triatlon van 2011 overigens! 
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Bart Aernouts en Sofie Goos kleuren Knokke groen 

Geschreven door Hans Cleemput - woensdag 07 september 2011 

"Het maakt niet uit wie er wint, als het maar iets groens is..." Het waren profetische woorden van 

Sofie Goos voor de start van de 13de Generali Zwintriatlon. La Goos doelde natuurlijk op de sterke 

Uplace-ploeg en de in Knokke-Heist legendarische Battle of the Sexes. Het verschil tussen de mannen 

en de vrouwen was tot 13 minuten teruggebracht (wegens de suprematie van de vrouwen de 

afgelopen jaren). Dat kleinere tijdsverschil in combinatie met zo'n 70% wind op kop tijdens de 45 km 

fietsen (met rukwinden tot 60 km/u) zorgde ervoor dat de mannen terug de titel van "sterkste 

geslacht" mochten opeisen. Bart Aernouts liet vorig jaar de Zwintriatlon schieten om 

wereldkampioen duatlon te worden in Edinburgh. Maar twee jaar na zijn eerste overwinning op de 

zeedijk deed hij in 2011 opnieuw de harten sneller slaan in de kustgemeente. Zijn zwemproef was 

uitstekend en de 1'30 achterstand op Willem Brems reed hij al snel dicht. Frederik Van Lierde 

probeerde in de fietsproef het verschil nog te maken, maar stootte in de afsluitende 10 km lopen op 

een snellere Aernouts. Simon De Cuyper liep nog naar een mooie derde plaats. 

Bij de dames probeerde Jolien Lewyllie in het zwemmen weg te geraken, maar tegen de wind in 

waren Tine Deckers en Marjolein Truyers de beste wielrensters. Met 1'45 voorsprong op La Goos zag 

het er een tijdje goed uit, maar Goos had de trainingsweken op stage in Font Romeu goed verteerd 

en liep in een mum van tijd het gat dicht. Bij het ingaan van de tweede loopronde speelde ze nog 

even een kat- en muisspelletje met ploeggenote Tine Deckers, maar in de laatste vijf kilometer liep 

Sofie vlot naar een nieuwe zege in de Zwintriatlon. Deckers werd tweede en mama Marjolein Truyers 

pakte een verdiende derde plaats. Zegekoningin Joke Coysman was de hele wedstrijd op 

achtervolgen aangewezen en moest vrede nemen met plaats vier. Sophie Van Biervliet en Yves 

Depoorter werden de eerste atleten uit Knokke-Heist. Johan Smolders was beste Master A, Filip 

Colpaert won bij de Masters B en Romano Ossieur had een straat voorsprong bij de Heren 60. Bij de 

dames veteranen klopte Therese Van Lare op haar 62ste de Belgisch kampioene bij de D50 Hilde 

Busschop. 

 En tot slot was er nog de primeur van de Clydesdale categorie voor atleten boven de 95 kg. Dit is een 

Amerikaans fenomeen dat voor het eerst naar België overwaaide. Sport-deals.be atleet Joris Sels 

kwam na zijn volledige triatlon van Almere maar liefst 8 kilo bij om in deze categorie aan te treden, 

maar moest vrede nemen met de tweede plaats bij deze zwaargewichten. 

 

Luxem heer en meester in Kraftman triatlon 

Geschreven door Pieter Heemeryck - zondag 11 september 2011 

De Kraftman triatlon, een Xterra wedstrijd waarbij er 1500 meter gezwommen, 32 kilometer 

gemountainbiked en 10 kilometer moet gelopen worden werd vanmiddag gedomineerd door Xterra 

specialist Yeray Luxem. De Atriac atleet maakte er een ware demonstratie van op eigen bodem. Bij 

de vrouwen ging de winst naar Vreeswijk-Kelja Riikka. 

De Kraftman offroad triatlon leverde opnieuw een schitterend alternatief voor de XTERRA in 

Zwitserland. Voor de 8ste maal al kon men in de uithoek van Limburg genieten van een puike 

organisatie. Een meer dan uitdagende fietsproef en vooral een loopproef met een hoog technisch 

gehalte. Zand, singeltrack, klimmen, dalen, boomcrossings, ... organisator JP weet wel van 

aanpakken. 
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Het was de SMO-atleet Nick Debuscchere die als eerste uit het water kwam na een gecontroleerd 

zwemnummer. Luxem verloor slechts 35 seconden maar de andere favorieten hadden toen reeds 

meer dan 1 minuut toegegeven waardoor de wedstrijd snel in zijn beslissende plooi viel want 

eenmaal op de MTB bleek er niets te doen aan Yeray die zijn voorsprong stelselmatig kon vergroten. 

In het lopen zette hij erna nog de snelste looptijd neer waardoor hij de wedstrijd kon winnen met 

ruim 13 minuten voorsprong op zijn dichste belager, Ruben Geys. De jonge atleet Lukas de Jonghe 

kon na een sterk loopnummer de 3e plaats opeisen. 

 

Vander Hoogerstraete en De Groote in Ieper 

Geschreven door PVH - vrijdag 23 september 2011 

Vorige zondag stond als Belgische 

seizoensafsluiter de 3de editie van de 

Flanders Field triatlon op het programma 

met toch heel wat Belgische toppers. Bij de 

heren waren dit ondermeer Tom Vander 

Hoogerstraete, Willem Brems, Hannes Cool, 

Wouter Vander Mast, Geert Janssens en bij 

de dames Sofie De Groote, Joke Coysman en 

Melanie Matthys. Bart Colpaert momenteel 

licht gekwetst wou zijn voorbereiding voor 

Hawaï niet in het gedrang brengen en 

besliste niet te starten. 

Onder een stralende zon konden de atleten van start gaan. Tom Vander Hoogerstraete en Willem 

Brems namen onmiddellijk in de Zillebeekse vijver het voortouw en verlieten het water met ruim een 

minuut voorsprong op hun concurrenten ( Hannes Cool, Geert Janssens, Mathias Laureyns, Hannes 

Vander Moere ). Tijdens het zwemmen was het evenwel pijpenstelen beginnen regenen. De regenbui 

toverde, spijtig genoeg, het mooie selectieve fietsparcours om tot een uiterst gevaarlijk proef 

waardoor heel wat atleten ten val kwamen. Het leidend duo besloot geen enkel risico te nemen en 

nam zeer behoedzaam de vele bochten en afdalingen. Vaak met 

voeten uit de klikpedalen en steun zoekend op het wegdek. Hannes 

Cool was duidelijk behendiger en slaagde erin na anderhalve ronde 

de leiders bij te halen. De drie leiders kwamen met ruim 2 minuten 

de wisselzone in en legden gezamenlijk de eerste kilometers van het 

loopparcours af. Om beurten zorgden Tom en Willem voor een 

tempoversnelling die het Hannes Cool bijzonder lastig maakten. 

Halverwege de eerste ronde koos Tom voor een iets ander traject, 

versnelde en dit was voldoende om zijn concurrenten in de steek te 

laten. Willem Brems voerde een ronde later op precies dezelfde 

plaats een analoog manoeuvre uit en liet op zijn beurt de ITC atleet 

achter. Tom Vander Hoogerstraete won de wedstrijd en kon de 

bloemen overhandigen aan zijn jarige vriendin. Willem Brems werd 

verdiend 2de en eerste belofte. Hiermee herhaalden de 2 SMO – 

Specialized atleten hun exploot van Viersel. Hannes Cool werd mooi 

derde. Bij de dames stond er geen maat op Sofie De Groote. Ze leidde van start tot aankomst. Joke 

Coysman kon tijdens het zwemmen nog in haar nabijheid blijven maar diende tijdens het fietsen de 
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rol te lossen en eindigde eervol tweede. Melanie Matthijs kwam tijdens het fietsen ten val en liep 

aanzienlijke schaafwonden op aan dij en arm. Toen de ziekenwagen ter plaatse kwam besliste, de 

sedert vorige week Ironlady , opnieuw de fiets te kiezen boven de brancard en eindigde heel 

verdienstelijk 3de amper een week na haar schitterende prestatie in de volledig triatlon te Wales 

waar ze zich plaatste voor Hawaï 2011. 
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XV. Persberichten op het internet (vtdl.triathlon.be) 

 

Geen topprestaties in Antalya 

(05-04-2011) 

Onder stormachtige weersomstandigheden werkten Katrien Verstuyft, Peter Croes, Simon De Cuyper 

en Tom Vander Hoogerstraete hun eerste internationale wedstrijd van het seizoen af in Antalya 

(TUR). Katrien zette een goede zwembeurt, maar miste de aansluiting met de kopgroep door een 

weerbarstige wetsuit. Dankzij een degelijke run wist Katrien een 11e plaats in de wacht te slepen. De 

heren konden in de race geen vuist maken en ervaarden wellicht nog de naweeën van de afgewerkte 

trainingsperiode. Op wilskracht finishten Peter, Tom en Simon op respectievelijk de 30e, 35e en 39e 

plaats.

 

ETU junior cup in Doornik 

(02-05-2011) 

Zaterdag 30 april kwamen in Doornik een 30-tal dames aan de start van de internationale ETU junior 

cup. De wedstrijd barstte onmiddellijk los in het zwemmen toen een kopgroep van drie met Charlotte 

Deldaele de voorsprong nam. Tijdens het fietsen bleef de voorsprong van de kopgroep behouden 

zodat de achtervolgingsstrijd zich vooral tijdens het lopen manifesteerde. De Italiaanse Priarone kon 

zo nog oprukken naar de tweede plaats na de Sloveense Orazem. Charlotte Deldaele behaalde een 

knappe derde plaats met daarachter Ine Couckuyt die verdienstelijk vierde werd.

 

Ploegenkampioenschap geeft ideale start van het seizoen 

(03-05-2011) 

Op 1 mei gingen in het zonnige Doornik 

een recordaantal teams van start tijdens 

het Belgische Kampioenschap 

ploegenduatlon & -triatlon. Menig clubs 

waren aanwezig met verschillende teams 

waarbij zowel de nieuwe clubrecreant als -

topper aan de start kwam. De organisatie 

had na het ongeval op zaterdag een 

noodoplossing doorgevoerd voor het 

parcoursprobleem maar dit kon duidelijk 

het sportplezier niet overschaduwen. Een 

ideale start van het seizoen waarbij zowel de organisatie maar vooral de teams & atleten van het 

evenement een waar tri- & duatlonfeest hebben gemaakt. 

Podium BK Ploegenduatlon Dames: 1. SMO - Triatlon Team Meetjesland, 2. TRIGT, 3. NLT - No Limit 

Team 

Podium BK Ploegenduatlon Heren: 1. ETZ - Energy Team Zuidwest, 2. TRIGT, 3. CDTG - Challenge 

Duatlon Team Geel 

Podium BK Ploegentriatlon Dames: 1. ATRIAC - Antwerpse Triatlon & Duatlon Club, 2. ENERGY, 3. 

TRIGT 
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Podium BK Ploegentriatlon Heren: 1. ATRIAC - Antwerpse Triatlon & Duatlon Club, 2. TRIGT, 3. SMO - 

Triatlon Team Meetjesland 

 

Peter Croes behaalde 8ste plaats in Continental Cup in Ixtapa 

(30-05-2011) 

Op 28 mei heeft Peter Croes een verdienstelijke 8ste plaats behaald in het Mexicaanse Ixtapa. Peter 

was mee in het zwemmen en fietsen in een kopgroep van ongeveer 20 atleten sterk. De hete 

weersomstandigheden maakten er een zware race van. In het lopen hield Peter goed stand en 

behaalde een 8ste eindpositie. Na een lange blessureperiode, alvast een opsteker en belangrijke ITU-

punten. 

 

Toptriatlon in Brasschaat 

(01-06-2011) 

Afgelopen weekend stond er in Brasschaat de ITU Premium European cup op het programma. Dit zijn 

belangrijke wedstrijden in het Olympisch kwalificatieproces en bijgevolg een ijzersterk 

deelnemersveld aan de start. 

Bij de heren was het landgenoot Willem Brems die als eerste het water verliet, voor Richard Varga 

(SVK) en Pierre Le Corre (FRA). In het eerste grote pak zaten Stijn Goris, Pieter Hemerijck, Simon De 

Cuyper en Tom Vandehoogerstraete. Marc Geerts en Bart Aernouts volgenden al op enige afstand. 

Marc Geerts kwam in de eerste bocht reeds ten val en verliet de wedstrijd. 

In de kopgroep zat de vaart er goed in, vooral onder de impulsen van de Fransen Luis en Le Corre. 

Willem Brems respecteerde perfect de teamafspraken en hield zich op de achtergrond. In het 

peloton was Stijn Goris de gangmaker die de schade met de kopgroep binnen de perken hield. In een 

achtervolgend groepje gaf Bart Aernouts het beste van zichzelf. Het hoge fietstempo zorgde voor een 

loodzware wedstrijd en dat zou ook in het looponderdeel blijken. 

Simon De Cuyper beschikte over de beste loopbenen bij de Belgen. Vanuit het peloton startte hij een 

inhaalrace en bereikte in 14de stelling de finish. Belangrijke ITU punten verdiend; missie volbracht. 

Willem Brems hield goed stand in de eerste van 4 loopronden, maar moest daarna wat gas terug 

nemen. Hij finishte op de 35ste plaats, 1 plaats na Pieter Hemeryck. Bart Aernouts knokte zich nog 

naar een 45ste plaats. Tom Vander Hoogerstraete liep als 57ste over de streep. Stijn Goris, 

leeggereden, staakte de strijd in de eerste loopronde. 

Bij de dames keken we vol verwachting uit naar een topprestatie van Katrien Verstuyft. Ook bij de 

dames stond een degelijk deelnemersveld aan het vertrek. De start was traditioneel tumultueus en 

Katrien deelde mee in de klappen. Hierdoor verloor ze contact met de eerste zwemgroep. In het 

fietsen vormde zich 2 groepjes van 8 atletes gevolgd door een zestal waarvan Katrien deel 

uitmaakte. In de eerste fietsronde smolt peloton 1 en 2 samen. Het tempo viel nooit stil en de 

achterstand met het achtervolgende peloton bouwde zich stelselmatig op naar 1min30sec. 

In het lopen vochten Robisch (GER) Simic (SLO) en Vodickova (CZE) een robbertje uit voor de 

overwinning. Robisch toonde zicht de snelste in de finale en kaapte de winst in Brasschaat 

weg. Katrien leverde een degelijke run af en knokte zich naar een 16de plaats. Karolien Geerts 

finishte op de 33ste plaats. Jolien Lewyllie gaf op halfweg het looponderdeel. 
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Belgische junioren kapen ereplaatsen weg op ETU cup in Zwevegem 

(02-06-2011) 

Zeventien dames aan de start bij de meisjes junioren. Charlotte Deldaele zet als eerste voet aan wal 

met 20 seconden voorsprong op de Tsjechische Grabmullerova en Italiaanse Orla. Ine Couckuyt komt 

als vierde uit het water, maar moet later de wedstrijd staken wegens materiaalpech. In het fietsen 

slaagt Charlotte erin om alleen voorop te blijven, ondanks de felle wind. Ze worden wel op de hielen 

gezeten door een groepje van drie buitenlanders. Verderop bevindt zich dan de grote groep, met de 

andere Belgen in (Sofie Rubbrecht, Couckuyt Delphine, Elodie Lagae en Mégane Vansteenwickel). 

Charlotte zette een sterke loopprestatie neer. Enkel de Italiaanse Orla kan haar nog voorbijsnellen en 

de zege binnenhalen. Charlotte werd knap tweede. Sofie Rubbrecht liep met een snelste looptijd 

naar de vijfde plaats. Met een 7e en 9e plaats behaalden respectievelijk Elodie Lagae en Mégane Van 

Steenwinckel ook nog mooie top 10 plaatsen. 

Thomas Jurgens neemt tijdens het zwemonderdeel het peloton op sleeptouw, dat dan ook breekt in 

verschillende stukken. Al snel wordt een kopgroep gevormd bij het fietsen met daarin twee Belgen, 

Marten Van Riel en Thomas Jurgens. Beide landgenoten rijden goed rond en vergroten hun 

voorsprong op een achtervolgende groep (4 atleten waaronder Tom Suetens, Regis Bader en Wannes 

Swinnen) en het peloton. Vooraan rijdt Thomas lek, zodat er nog drie atleten overblijven om voor de 

overwinning te strijden. Marten strandt op een knappe tweede plaats na de Tsjech Kocar. Na Doornik 

voor Marten het bewijs van zijn potentieel en goeie vorm. Achter hen vechten de vele Belgen voor 

elke seconde en plaats. Regis Bader werd vierde, Tom Suetens kaapte de vijfde plaats weg. Andere 

Vlamingen in de top tien zijn Niels Ost (8), Jelle Geens (9) en Stijn Noens (10). 

 

Opnieuw top 10 voor Peter Croes 

(14-06-2011) 

In het Italiaanse Cremona, behaalde Peter Croes een 9e plaats. Deze wedstrijd liep over de 

sprintafstand en maakte deel uit van het ITU continental circuit. Peter behaalde met deze prestatie 

belangrijke ITU punten in functie van de Olympische kwalificatie. In dezelfde wedstrijd werd Simon 

De Cuyper 35e en Bart Aernouts 49e. Winst was er voor Daniel Hofer (ITA), voor Daniel Unger (GER) 

en Todd Leckie (GBR). Er stonden geen Belgische dames aan de start. 

 

Jelle Geens in de voetsporen van Peter Croes 

(26-06-2011) 

Jelle Geens heeft op het EK junioren in Pontevedra onze stoutste verwachtingen ruim overschreden. 

Dit had niemand durven dromen. Na een perfecte zwemproef zat Jelle meteen voorin. Even later 

haakten ook Maarten Van Riel en Régis Bader hun wagonnetje aan bij de kopgroep. Met meer dan 30 

man dook het peloton de wisselzone binnen. Een alerte Jelle Geens kwam als 2 het loopparcours 

opgestormd en streed voortdurend in de vuurlijn. De Italiaan Steinwandter kwam als eerste het 

stadion binnen. Twintig meter verderop volgden Jelle Geens en de Duitser Nieschlag. In een 

prangende eindrush pakte Nieschlag het goud. Jelle Geens spurtte zich naar het zilver en liet hiermee 

favoriet Steinwandter achter zich. Maarten Van Riel klokte af als 17 en Régis Bader als 29. 

Bij de ladies zat Charlotte Deldaele ook meteen voorin. De groep dikte snel aan tot 25 dames. In het 

achtervolgend peloton verzette Ine Couckuyt hemel en aarde om de kloof te dichten. De schade 
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bleef beperkt tot 45". Charlotte beet tijdens de run sterk van zich af en finishte finaal als 22. Ine 

Couckuyt overschreed even later als 26 de eindstreep. 

De eerste wedstrijd in Pontevedra was heel succesvol. Hopelijk presteren onze elite atleten 

vandaag (25/6) op hetzelfde elan en komen ze een stap dichter bij de OS van Londen. 

 

Belgisch Mixed Relay Junior Team zorgt voor kippenvel 

(26-06-2011) 

Het EK Triatlon in Pontevedra kende een 

fantastische apotheose. De supporters 

werden getrakteerd op een kippenvel 

moment. Charlotte Deldaele mocht de spits 

afbijten en zat meteen voorin. Enkel tijdens 

de run moest ze wat terrein prijs geven. 

België wisselde als 8
e
,.Marten Van Riel zette 

meteen de achtervolging in en schoof 

dankzij een sterk fietsnummer twee plaatsen 

naar voor. Ook Ine Couckuyt ging diep en 

wist de kloof op de concurrentie te 

verkleinen. Onze joker, Jelle Geens, zorgde voor de verrassing. Hij walste tijdens het fietsen over de 

Hongaren, liet het 2e Duitse team zijn poepie ruiken en kwam als 3e de transitzone binnen voor de 

laatste wissel. Met een verschroeiende loopstart probeerde hij de kloof met de Britten nog te 

dichten. Maar dit was net iets te hoog gegrepen. In het duel voor het zilver moest Jelle uiteindelijk de 

duimen leggen voor die iets sterkere Duitser. Deze tweede medaille zorgde meteen voor "Waar is dat 

feestje? Hier is dat feestje!!! " 

 

Simon De Cuyper zilver in Holten 

(11-07-2011) 

Afgelopen weekend waren onze topatleten actief in de World Cup van Edmonton (CAN) en de 

Continental Cup van Holten (NED). In Edmonton verschenen Peter Croes en Katrien Verstuyft aan de 

start. Beide atleten voelden zich niet zeer fris meer na een beladen voorseizoen. Peter finishte 43e, 

Katrien 14e. 

In Holten was Simon De Cuyper aan het feest. Hij werkte een vlekkeloze wedstrijd af en zat tot diep 

in de finale mee te strijden voor winst. Het werd uiteindelijk een mooie 2e plaats en meteen zijn 

eerste internationale podium van dit seizoen. Winst was er voor Mitchell Robins (AUS); brons ging 

naar de Duitser Franz Loeschke. Bij de elite dames ging Sofie Hooghe van start. Bij het zwemmen zat 

ze goed mee in de kop van de race, maar moest in T1 15s straftijd uitzitten voor een valse zwemstart. 

Hiermee miste ze in het fietsonderdeel de aansluiting met de kop. Sofie, nog steeds herstellende van 

een stressfractuur, nam geen risico's en hield het halfweg het lopen voor bekeken. Thuisatlete Rachel 

Klamer behaalde de overwinning, voor Vodickova (CZE) en Lang (GBR). 

Bij de junioren wist enkel Marten Van Riel zich in de top 10 te nestelen. In de top 20 vinden we nog 

Stijn Noens (11e), Lukas De Jonghe (12e), Regis Bader (14e) en CHristophe De Keyser (18e) terug. 
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Toppers actief op verschillende fronten 

(21-07-2011) 

Dit weekend was alweer een druk weekend met internationale triatlons. Peter Croes nam deel aan 

de WCS in Hamburg en behaalde er een 36e plaats. Hiermee verzamelde hij genoeg punten om 

opnieuw in de top 100 van de wereldranking te komen. 

In Echternach stond er een ETU junior cup op het programma, met heel wat Belgen aan de start. Jelle 

Geens won de wedstrijd. Marten Van Riel finishte op een 8e plaats. Thomas Jurgens viel net buiten 

de top 20 met een 21e plaats. 

 

Twee maal top 10 in Geneve 

(26-07-2011) 

Simon De Cuyper behaalde in de ETU cup van Geneve een mooie 7e plaats. Hij deed er zijn reputatie 

van "loopkanon" alle eer aan door de snelste looptijd te realiseren. Winst was er voor de Brit 

Matthew Sharp, zilver voor James Elvery (NZL) en brons voor Alberto Cassadel (ITA). Maarten De 

Bolster werd 33e, Tim Van Hamme 38e. 

Bij de dames ging de winst naar Felicity Sheedy-Ryan (AUS) voor Radka Vodickova (CZE) en Rebecca 

Kingsford (NZL). Sofie Hooghe eindigde op een 10e plaats en behaalde hiermee haar eerste 

ITU ranking punten. 

 

Brydenbach & Truyers beste op lange afstand in Eupen 

(09-08-2011) 

Op de halve triatlon van Eupen (BK Triatlon Long Distance) was Tim Brydenbach (ATRIAC) duidelijk de 

sterkste voor Wouter Vander Mast en Hannes Vandermoere. Bij de dames nam Marjolein Truyers 

(SP&O) de gouden plak voor Melanie Matthys en Debbie Verstraeten. 

 

Croes en Hooghe kampioen Olympic Distance Triatlon 

(16-08-2011) 

In het zonnige Izegem vond op 15 augustus het BK Jeugdtriatlon en BK Triatlon Olympic Distance 

plaats. Gans triatlonminnend Vlaanderen & Wallonië had zich hier verzameld om er het beste van 

zichzelf te tonen. De namen waren genoteerd en enkele wedstrijden beloofden alvast voor veel 

vuurwerk. 

BK-podium jeugd C dames: 1. Amber Rombaut (TTK), 2. Emma Claisse (TRIGT), 3. Fien Van Mechelen 

(ATRIAC) 

BK-podium jeugd C heren: 1. Yorben Verboven (KTT), 2. Pemen Diederik (MTR), 3. Edouard 

Verstraete (TRIGT) 

BK-podium jeugd B dames: 1. Kirsten Nuyes (SPTC), 2. Lucie Lejeune (STH), 3. Eline Desaunois (WTT) 

BK-podium jeugd B heren: 1. Arno Nackaerts (KTT), 2. Antonio Hernaert (ATRIAC), 3. Jarne Verhaegen 

(GLH) 

BK-podium jeugd A dames: 1. Ine Couckuyt (SMO), 2. Sofie Rubbrecht (LT), 3. Elise Scheerens (SP&O) 

BK-podium jeugd A heren: 1. Erwin Vanderplancke (ENERGY), 2. Jonathan Wayaffe (SP&O), 3. Thijs 

Ribbens (SPTC) 
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BK-podium junioren dames: 1. Charlotte Deldaele (NLT), 2. Heleen Adams (ATRIAC), 3. Elodie Lagae 

(ITC) 

BK-podium junioren heren: 1. Marten Van Riel (SPTC), 2. Christophe De Keyser (NSTT), 3. Stijn Noens 

(SPTC) 

Voor de kwart triatlon (Olympic Distance) 

waren maximum 350 atleten ingeschreven 

met zowel recreanten als toppers. Het talrijk 

opkomende publiek kon dus genieten van 

zowel topsport (namen als Croes, Van Lierde 

Frederik, De Cuyper, Heemeryck, Vander 

Hoogerstraete, Geerts, Brems, Colpaert, 

Veramme, ...) als triatlon-voor-allen. Bij de 

heren ontplooide zich een spannende strijd 

die pas in de laatste ronde werd beslist 

tussen teamgenoten Peter Croes en Simon 

De Cuyper. Croes trok door en kon zo zijn BK-titel hernieuwen. Bij de dames domineerden 

topfavorieten Hooghe & Coysman de wedstrijd tot na het fietsen, dan schakelde Hooghe een hogere 

versnelling in en kon Coysman van zich afschudden. 

BK-podium OD triatlon dames: 1. Sofie Hooghe (NLT), 2. Joke Coysman (DVB), 3. Eline De Smedt 

(ATRIAC) 

BK-podium OD triatlon heren: 1. Peter Croes (SMO), 2. Simon De Cuyper (SMO), 3. Pieter Heemeryck 

(SCOTT) 

 

Succesvolle World Cup in Tiszaujvaros 

(17-08-2011) 

Afgelopen weekend namen Katrien Verstuyft en Peter Croes deel aan de ITU World Cup in 

Tiszaujvaros (HUN). Katrien behaalde er een sterke 8e plaats. Peter, na moeilijke aanvangskilometers 

in het lopen, kwam sterk terug en behaalde nog een 23e plaats. Beide atleten doen hiermee een 

gouden zaak voor hun Olympische ranking. 

 

WK Lausanne (SUI) 

(22-08-2011) 

Dit weekend stond in Lausanne (SUI) het WK sprint en het WK mixed teams op het programma. In de 

individuele wedstrijd behaalde Peter Croes een 41e plaats en Simon De Cuyper een 57e plaats. 

Charlotte Deldaele debuteerde op dit niveau met een 47e plaats en scoorde hiermee haar eerste ITU 

punten. 

Daags na de individuele race, stond het WK voor mixed teams op het programma. De Belgische ploeg 

bestond uit Katrien Verstuyft, Simon De Cuyper, Sofie Hooghe en Peter Croes. De ploeg behaalde een 

18e plaats en een 15e plaats in de landenranking. 
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WK Triatlon in Beijing 

(17-09-2011) 

Afgelopen weekend (9-11/9/2011) vond het WK triatlon in Beijing plaats. Op basis van de 

beschikbare informatie kunnen we het volgende reeds meedelen: 

Peter Croes kende een moeilijke wedstrijddag en behaalde een 55e plaats. De voorbereiding verliep 

naar wens, en dus is deze prestatie buiten de verwachtingen. Ook voor Katrien Verstuyft was het WK 

geen succes. Geplaagd door maagkrampen kwam ze nooit in haar beste ritme en finishte op een 52e 

plaats. 

Peter en Katrien zullen volgende weekend deelnemen aan de World Championschip Series van 

Yokohama en zijn beiden op sportieve revanche belust. 

 

Finaleweekend Flanders Cup voor de boeg 

(15-09-2011) 

Op 18 september worden op 3 locaties de finaleplaatsen van de 3 verschillende Flanders Cup 

rankings beslecht (triatlon drafting - triatlon non drafting - duatlon). 

In Mechelen (B-series dus vanaf 750punten) bepalen de sprint en kwart triatlon de laureaten van de 

Flanders Cup Triatlon Drafting. Bij de heren neemt voorlopig Philippe Malcolm (3KTL, 3.145p) de 

leiding voor Geert Janssens (SCOTT, 3.041p) en David De Grooff (ATRIAC, 2.859p). Bij dames trekt 

Charlene Ottevaere (WTDT, 3.045p) nog altijd de kop voor Hilde Buschop (SJKT, 2.872p.) en Leen 

Vanden Daele (TDL, 2.397p). 

In Ieper (A-series dus vanaf 1.000punten) gaat de finale van start voor de Flanders Cup Triatlon Non 

Drafting. Bij de heren staat Tim Brydenbach (ATRIAC, 3.295p) momenteel op de eerste plaats voor 

Wouter Vander Mast (TRINITY, 3.025p) en Hannes Cool (ITC, 2.650p). Bij de dames neemt Joke 

Coysman (DVB, 3.375p) de leiding voor Melanie Matthys (SMO, 2.850p) en Marleen Stromer (SJKT, 

2.258p). 

In Tielt (C-series voor volwassenen dus vanaf 500punten) bepalen de duatleten de eindstand van de 

Flanders Cup Duatlon. Bij de heren neemt Glen Laurens (SCOTT, 3.475p) momenteel de eerste plaats 

voor Rob Douwen (CDTG, 3.115p) en Jan Meysmans (DTTA, 3.081p). Bij de dames staat Mieke 

Depoortere (SMO, 3.685p) nog altijd aan de leiding voor Christel Van Bets (BTT, 3.262p) en Heidi 

Ameloot (ETZ, 3.000p). 

 

Peter Croes en Katrien Verstuyft spoelen kater van Beijing door 

(21-09-2011) 

In het Japanse Yokohama werd onder tropische omstandigheden de laatste WCS race van het 

seizoen afgewerkt. Peter Croes heeft een zeer attente race afgewerkt en finishte op de 14e 

plaats. Deze prestatie leunt kort bij de BOIC norm van Top 12 die 2x moet behaald worden om een 

Olympisch ticket binnen te halen. 

Katrien Verstuyft miste wat punch op de fiets, maar hernam zich met een sterke run en finishte op de 

28e plaats. 
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World Cup Huatulco 

(11-10-2011) 

Nadat zaterdag alle ogen gericht waren op de Ironman van Hawaï, keken de triatlonliefhebbers 

zondag uit naar de World Cup in Huatulco (MEX), waar Katrien Verstuyft en Peter Croes aan 

deelnamen. 

Katrien Verstuyft kende een iets mindere zwembeurt en belandde in een achtervolgende 

fietsgroep. Dankzij een sterke run liep ze naar een 20e plaats. Voor Katrien was deze race haar 

seizoensafsluiter. 

Peter Croes kwam een kleine minuut achter de kop uit het water, maar haalde uit met een sterk 

fietsnummer en kon in de 7e van 8 fietsronden aansluiten bij de kopgroep. Met een attente wissel in 

T2 vatte Peter het lopen aan in 5e stelling. Halfweg de run diende hij enkele plaatsen prijs te geven, 

maar hield naar het einde toe stand en finishte in 11e positie. Peter sluit dit seizoen af met de World 

Cup in Guatape op 6 november. 

 

Simon De Cuyper knap 3e op World 

Cup Tongyeong 

(16-10-2011) 

Simon De Cuyper heeft op de World Cup in Tongyeong 

(Zuid-Korea) een knappe 3e plaats behaald. Winst was er 

voor de Rus Dmitry Polyansky, zilver voor Jose Miguel 

Perez (ESP). 

 

 

Simon De Cuyper sluit seizoen af met een 12e plaats 

(07-11-2011) 

In het Columbiaanse Guatape, werkte Simon De Cuyper zijn laatste race van het seizoen af. De 

wedstrijd behoorde tot de ITU World Cup en kadert in het Olympisch kwalificatieproces. Simon 

behaalde een 12e plaats en versterkt hierdoor zijn rankings. Winst was er voor de Fransman Etienne 

Diemunch.Grajales (MEX) en Moulai (FRA) vervolledigden het podium. 
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XVI. Persberichten op het internet (www.nieuwsblad.be) 

 

Sents sportfunctionaris Michael Dewilde pakt Hawaii-ticket 

donderdag 02 december 2010 - Auteur: Emiel Tack , foto: Megafoto 

SINT-LAUREINS - Eeklonaar Michael Dewilde, in het dagelijks 

leven sportfunctionaris in Sint-Laureins, wist zich in de 

Ironman van Arizona (Phoenix) te kwalificeren voor Ironman 

Hawaii 2011. De wedstrijd werd gewonnen door de Duitser 

Timo Bracht. Bij de dames zegevierde de Britse, meervoudige 

wereldkampioene Chrissie Wellington, in een nieuw 

wereldrecord. Dewilde gaat voor de derde keer naar Hawaii. 

Geografisch gezien is Arizona, dat bekend staat om zijn 

natuurschoon, een staat van extremen. Voor het afwerken 

van de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen 42 km lopen 

stonden in totaal 2700 atleten aan de start uit 58 

verschillende landen. Arizona kent voor het grootste deel een 

woestijnklimaat, maar dit bleek op de wedstrijddag toch net 

iets anders te zijn. De atleten werden geteisterd door hevige 

wind, regen en hagelbuien. 

'Deze uitzonderlijke weersomstandigheden maakten het 

vooral mentaal een zware wedstrijd' aldus de 

sportfunctionaris uit St-Laureins. 

De SMO-atleet werkte een sterke wedstrijd af en finishte in een eindtijd van 9u16’. De 3 

verschillende disciplines werkte hij als volgt af: 56’ voor de zwemproef, 4u56’ fietsen en 3u16’ voor 

de afsluitende marathon op selectief parcours. Voor de atleet van het SMO-Team Meetjesland was 

het zijn tiende deelname aan een volledige triatlon. De 30ste plaats in de eindranking gaf hem recht 

op een ticket voor het wereldkampioenschap in Hawaii volgend jaar. 

'Ik heb zo mijn reeds geslaagde Belgische triatlonseizoen in schoonheid kunnen afsluiten. Ik las nu 

een korte rustperiode in en maal even tijd voor andere dingen. Van zodra de batterijen mentaal en 

fysiek terug opgeladen zijn kan ik me rustig voorbereiden met de focus op het volgend sportseizoen 

en de moeder der triatlons.' 

 

Eindejaarscorrida in Leuven: Leuvense triatleet Simon De Cuyper wil 

zich tonen in kerstcorrida 

vrijdag 24 december 2010 - Auteur: Willy Goossens  

LEUVEN - Met meer dan 5.000 deelnemers slaat de Eindejaarscorrida in Leuven zondag alle records. 

Triatleet Simon De Cuyper, vorig jaar winnaar van de 8 km-loop, mikt nu naar de zege in de wedstrijd 

over 12 kilometer. ‘Het is leuk lopen in eigen stad', klinkt het. 

 

Het mag dan wel voor de triatleten stil seizoen zijn, maar dat betekent niet dat ze een hele tijd 

werkloos toekijken. Zo maken Marc Geerts, Pieter Heemeryck en Simon De Cuyper zondag dankbaar 

gebruik van de Leuvense organisatie om even de conditie te testen. 
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Voor De Cuyper, vorig jaar winnaar van de 8 km-loop, staan de verwachtingen zelfs nog hoger. ‘Zelfs 

al heb ik de voorbije weken niet zo veel kilometers gelopen, toch ga ik deze keer voluit mijn kans op 

de langste afstand (12 kilometer, red.). ‘Ik loop ook veel liever op de weg dan in het veld te 

ploeteren. Daarenboven is het dubbel zo leuk om in eigen stad te kunnen lopen.' 

Op dit ogenblik werkt De Cuyper eerder aan de technische kant van het zwemmen. ‘Het is immers 

gebleken dat ik in een zwembad veel beter uit de verf kom dan in open water', aldus de Leuvenaar, 

die sinds vorige maand met Stijn Goris als trainer in zee is gegaan. ‘Daarom werken we nu hard aan 

de frequentie en continuïteit van de zwemslag.' 

Olympische Spelen: 

Als alles goed gaat, mag De Cuyper zich over een half jaar master in de Lichamelijke Opvoeding 

noemen. ‘Ik moet nog een aantal examens afleggen, maar alles staat nu vooral in het teken van mijn 

thesis. Eens het diploma in handen, wil ik een jaar lang alles op alles zetten voor mijn triatloncarrière. 

Omdat het vrijwel onmogelijk is om een plaats af te dwingen voor een manche van een WK, hoop ik 

op enig puntengewin in een aantal wedstrijden van de wereldbeker. Dat betekent dat er een paar 

verre verplaatsingen naar Mexico en Columbia op mijn agenda staan. Het is de enige mogelijkheid 

om nog kans te maken op een selectie voor de Spelen in Londen.' 

‘Ik sta op dit ogenblik zowat in 200ste positie op de wereldranglijst, er is dus nog wat werk aan de 

winkel. Daarenboven zou ik ook willen scoren op het EK dat eind juni in Spanje plaatsvindt.' 

 

TRIATLON 

woensdag 05 januari 2011 - Auteur: wgo 

ANTWERPEN - Peter Croes krijgt er bij SMO Meetjesland een ploegmaat bij. Nick Debusschere (19), 

die het bij de jeugd diverse keren tot Belgisch kampioen schoolslag bracht, wil het maken in triatlon. 

Debusschere vindt bij zijn nieuwe ploeg ook Simon De Cuyper en Tom Vander Hoogerstraete terug. 

 

Triatlonbelofte zwaar gevallen in Portugal 

donderdag 17 februari 2011 - Auteur: Randy De Clercq 

IZEGEM - De twintigjarige triatlete Linde Herreman uit Emelgem is afgelopen week zwaar ten val 

gekomen tijdens een trainingsstage in Portugal. Even werd gevreesd voor haar carrière, maar na een 

geslaagde operatie aan een ruggenwervel lijkt alles goed te komen. 

Wat een ontspannen trainingstocht moest worden in aanloop van het nieuwe triatlonseizoen, werd 

plots een drama voor Linde Herreman uit Emelgem. 'Linde was aan het fietsen in de stad Faro, in het 

zuiden van Portugal, toen ze plots achteraan werd aangereden door een auto', zegt papa Kurt 

Herreman vanuit Lissabon. 'De automobilist moet onoplettend zijn geweest of misschien was hij 

bezig met iets anders. De klap heeft in ieder geval een grote impact gehad op Linde. Ze werd van de 

fiets gesmeten en kwam enkele meters verder op het asfalt terecht.' 

Gebroken ruggenwervel: 

De verwondingen waren niet min. 'Linde had behalve enkele schaafwonden ook een 

hersenschudding, bloedvorming in de hersenen en de buik en een klein barstje in de nekwervel. 

Maar we maakten ons het meeste zorgen over een gebroken ruggenwervel.' 

Ondertussen is het bloed uit hersenen en buikvlies verwijderd en zal het kleine barstje in de 

nekwervel automatisch genezen. Maar voor de gebarsten ruggenwervel was wel een operatie nodig. 

'Na het ongeval is Linde meteen naar het ziekenhuis van Faro gevoerd, maar daar konden ze de 
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operatie aan de gebarsten ruggenwervel niet uitvoeren wegens te complex. Daarom werd Linde 

helemaal naar de hoofdstad Lissabon overgevlogen met een helikopter.' 

Na de helikoptervlucht van meer dan 200kilometer werd de triatlonbelofte dinsdag, ruim één week 

na het ongeval, geopereerd aan haar ruggenwervel. 'Die operatie is gelukkig heel goed verlopen. 

Linde is op dit moment weer in orde. Toegegeven, ze heeft wel nog pijn, maar dat is normaal na zo'n 

operatie. Ze stelt het op dit moment alvast beter dan de voorbije dagen.' 

Lange revalidatie: 

Toch staat er Linde waarschijnlijk een heel lange revalidatie te wachten. 'We weten nog niet precies 

wanneer, maar als Lindes toestand het toelaat wordt ze gerepatrieerd naar ons land. Vermoedelijk is 

dat al tijdens het komende weekend. Als we terug thuis zijn, gaan we verder advies inwinnen van 

Belgische dokters. Maar met de revalidatie in onze gedachten denken we dat Linde het huidige 

seizoen zal moeten overslaan. Dat begint in maart met wat kleinere wedstrijden naar aanloop van 

het echte seizoen. Ik denk dat het beter is als we ons focussen op volgend jaar.' 

Het triatlon verliest daarmee dit jaar een sterke deelneemster. Linde eindigde in 2008 de beste 18-

jarige dame in de Belgische ranking en was vorig jaar met haar teamgenoten van ITC nog Belgisch 

kampioen in de ploegentriatlon. 

 

SMO wordt SMO-Specialized 

zaterdag 23 april 2011 - Auteur: Michel Wijne, foto: Megafoto  

Vrijdagavond stelde het 

Meetjeslandse Triatlon Team 

SMO-Specialized in het Sentse 

Godshuis zijn nieuwe outfit en 

sponsor voor. 

EEKLO - SINT-LAUREINS - Het 

Meetjeslandse Triatlon Team 

(MTT) krijgt er vanaf 2011 een 

nieuwe naamsponsor bij. 

Vrijdagavond stelden ze 

sponsor en outfit voor in het 

Sentse Godshuis. 

begindagen waren ze slechts 

met 5 beloftevolle atleten 

actief. Met de steun van veel vrijwilligers en gediplomeerde trainers werd er een recreatieve cel en 

een Maldegemse jeugdafdeling opgericht. Vandaag de dag is SMO-specialized een goed 

georganiseerde club met puike resultaten op nationaal en internationaal niveau. Zo plaatste 

Eeklonaar Michael Dewilde zich vorig jaar in Ironman Arizona voor het WK Ironman Hawaii. 

Beloftevolle jongeren: 

Dit jaar wordt SMO-specialized versterkt met 3 beloftevolle jongeren: Ine Couckuyt, Nick 

Debusschere en Linde Herman. De 16-jarige Ine Couckuyt studeert aan de topsportschool en 

behaalde in 2008 en 2009 de Belgische titel bij de jeugd. De 19-jarige nieuwkomer Nick Debusschere 

schreef in 2010 de wedstrijd in l’Eau d’Heure op zijn naam en werd knap 11de in de ETU Junior Cup in 

het Tsjechische Tábor. De derde aanwinst is de 20-jarige Linde Herman uit Izegem, die in 2010 

Belgisch kampioen ploegentriatlon werd met de Izegemse Triatlon Club. ‘Deze jonge atleten tonen 
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een grote inzet en gedrevenheid voor hun sport en hebben de goede spirtit’, aldus teammanager Jan 

Savat. 

 

Triatlon Michael Dewilde ambitieus voor BK in Doornik 

donderdag 28 april 2011 - Auteur: Willy Goossens 

EEKLO/SINT-LAUREINS - Het SMO-Specialized Triatlon Team hield in Sint-Laureins een volledige 

troepenschouw. Speerpunten blijven Peter Croes en Simon De Cuyper, die volgend jaar hun 

olympische droom waar willen maken. 

Het Triatlon Team Meetjesland was in 2007 de eerste formatie die met een naamsponsor uitpakte: 

SMO, een bedrijf uit Eeklo dat gespecialiseerd is in machinebouw. Dit jaar kwam er met Specialized, 

een Amerikaanse constructeur in fietsen en fietsonderdelen, versterking aanrukken. 

Er wordt op alle triatlonfronten gewerkt: van de beloften over de lange afstandsatleten tot de 

olympische droom. Zo blijven Peter Croes en Simon De Cuyper in de running voor de Spelen van 

Londen. Tom Vander Hoogerstraete mikt dan weer op de Spelen van 2016. 

Michael Dewilde is een van de teamleden van het eerste uur. Hij maakt zich nu al sterk voor de 

opdracht van volgende week: het BK ploegentriatlon in Doornik. ‘We spelen zondag onze sterkste 

troeven uit', zegt Dewilde, die zich eind vorig jaar in Arizona kon kwalificeren voor de Ironman van 

Hawaï. Andere deelnemers aan de lange afstand zijn Dominic De Caluwé, die in Roth aan de start 

komt, Joury Gokel en Melanie Matthys, die haar Ironmandebuut in Wales maakt. 

Linde Herreman, een van de jongste aanwinsten, werd begin februari op stage in Portugal 

aangereden door een wagen. De onfortuinlijke triatlete blesseerde zich aan de onderste rugwervel. 

Intussen is het leed al in zoverre geleden dat er al volop mag gezwommen en gefietst worden. ‘Ik 

hoop dat ik tegen het BK op 15 augustus opnieuw over al mijn mogelijkheden beschik', klinkt het 

enthousiast bij Herreman. 

De andere jonge aanwinsten zijn Nick Debusschere en de 16-jarige Ine Couckuyt. Ook gewezen 

wereldkampioene Miek Vyncke maakt nog deel uit van het team. Wegens de opstart van haar eigen 

dokterspraktijk en haar rol als teamarts binnen de wielerploeg Vacansoleil is de combinatie met 

topsport niet meer mogelijk. 

 

Ine Couckuyt wil ervaring opdoen tijdens EK-debuut 

vrijdag 24 juni 2011 - Auteur: (gow) 

LAUWE - Vanavond staan de junioren Charlotte Deldaele en Ine Couckuyt voor één van de 

belangrijkste wedstrijden van het seizoen: het Europese kampioenschap triatlon in het Spaanse 

Pontevedra. 

‘Ik nam al deel aan een paar Grand Prix-wedstrijden in Frankrijk deel, maar zo'n groot internationaal 

evenement heb ik nog nooit meegemaakt', aldus de Lauwse Ine Couckuyt (17), die net haar examens 

van het 5de jaar Wiskunde-Wetenschappen aan de Leuvense Topsportschool achter de rug heeft. 

‘Over mijn concurrentes weet ik amper iets. Ik kan dus zeker geen voorspellingen maken. 

Internationale ervaring opdoen zal dan ook de boodschap zijn.' 
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Simon De Cuyper hoopvol naar Pontevedra: 'Mijn eerste EK bij de 

elite' 

vrijdag 24 juni 2011 - Auteur: Willy Goossens 

LEUVEN - Zaterdag nemen Peter Croes en Simon De Cuyper deel aan het Europees Kampioenschap 

kwarttriatlon in het Spaanse Pontevedra. 'Het is mijn eerste EK bij de elite', zegt De Cuyper. 'De 

tegenstand zal niet mals zijn.' 

'Het zal in Pontevedra geen sinecure zijn om me met wereldtoppers als Alistair Brownlee en Javier 

Gomez te meten', aldus De Cuyper. 

'Ik weet dat ik al met een minuutje achterstand uit het water zal komen, waarna ik weer snoeihard 

zal moeten rijden om de aansluiting met de kopgroep te realiseren. Hopelijk kan ik dan in de grote 

groep even op adem komen, want dergelijke wedstrijden worden op het scherp van de snee 

gereden.' 

De Cuyper, die aan de wedstrijd van vorige maand in Mexico een bacteriële infectie overhield, nam 

twee weken geleden ook nog deel aan de sprinttriatlon in het Italiaanse Cremona. 

'We moesten er op een veel te smal ponton starten met als gevolg dat er meteen getrokken en 

geduwd werd. Een dergelijk scenario is zeker mijn specialiteit niet. Toen ik daarop in de wisselzone 

aankwam, was mijn helm verdwenen. Al dat tijdverlies leverde me uiteindelijk de 35ste plaats op.' 

Punten 

De Leuvenaar schuift de studieboeken nu even opzij. 

'Ik legde nog net twee examens af, maar de laatste twee heb ik naar een latere datum moeten 

verschuiven. Ook mijn thesis moet ik nog afwerken, dat zal allicht voor januari zijn. Zodra ik mijn 

masterdiploma Lichamelijke Opvoeding op zak heb, denk ik toch nog een jaar alles op triatlon te 

zetten.' 

'Natuurlijk wil ik graag naar de Spelen van Londen, maar het BOIC pakt met een vrij strenge norm uit: 

op het EK de top 8 halen. Ik moet dan ook de volgende weken en maanden voldoende punten scoren 

in internationale wedstrijden. Dat is dan ook de reden waarom ik in eigen land amper nog te zien 

ben.' 

'Zo moest ik ook noodgedwongen passen voor de Brugse Stadstriatlon. Er komt nog één 

uitzondering. Volgende week start ik nog in Sint-Laureins, een wedstrijd die mijn clubsponsors na aan 

het hart ligt.' 

 

Kahlefeldt wint triatlon in Hamburg, Peter Croes is 36ste 

zaterdag 16 juli 2011 - Auteur: vermi 

De Australiër Brad Kahlefeldt heeft zaterdag de triatlon in Hamburg gewonnen, een wedstrijd die 

deel uitmaakt van de World Championship Series (olympische afstand). Kahlefeldt haalde het in een 

tijd van 1u44:08 net voor de Brit William Clarke en de Fransman David Hauss. De enige Belg aan de 

start in Hamburg was Peter Croes, hij eindigde op de 36e plaats (1u47:12) op meer dan drie minuten 

van de winnaar. 

De Spanjaard Javier Gomez werd zesde en wordt de nieuwe leider in de tussenstand van het 

kampioenschap. Hij neemt die plaats over van Alistair Brownlee die niet aan de start stond in 

Hamburg. 
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Melanie Matthys wil naar Ironman 

dinsdag 09 augustus 2011 - Auteur: (wgo) 

EEKLO/GENT - Op het BK lange afstand in Eupen pakte Melanie Matthys achter de ongenaakbare 

Marjolein Truyers de zilveren plak. 

‘Dit had ik echt niet verwacht', vertelde de SMO-atlete. ‘Ik kwam pas als zesde uit het water op iets 

minder dan drie minuten van de kop van de wedstrijd, waarna ik toch met ietwat vermoeide benen 

in de achtervolging trok. Maar na verloop van tijd kwam ik weer in mijn ritme. De laatste die ik 

voorbijreed was Joke Coysman. Maar de kloof van vier minuten op Truyers viel niet meer te dichten. 

Nu werk ik door voor mijn allereerste Ironman. Die komt er volgende maand in Wales. Mijn hele 

trainingsprogramma staat trouwens al een hele tijd in functie van de langste afstand.' 

Ook Sam Gydé was bijzonder tevreden. De Destelbergenaar, die zich al kwalificeerde voor de 

Ironman van Hawaï, finishte knap als vijfde. ‘Als tussendoortje kan ik alleen maar blij zijn. Ik heb 

trouwens pas in de loop van de week besloten om deel te nemen. Het ging echter van bij de start 

behoorlijk. Op een vrij pittig parcours waar er constant moest geklommen en gedaald worden, kon ik 

me goed handhaven. Ik begon uiteindelijk als 16de aan de afsluitende halve marathon. Dat ik daarna 

kleppers als Sylvain Denis en Michael Dewilde kon voorbijrennen, gaf me nog een extra boost.' 

 

Peter Croes staat voor loodzwaar weekend 

vrijdag 12 augustus 2011 - Auteur: (sce) Foto: Peter Croessmb 

BEERZEL - De wereldbekerwedstrijd in Hongarije vormt dit weekend het 

hoofddoel van Peter Croes. Maar als alles meezit, dan pikt hij de dag 

nadien ook het Belgisch kampioenschap kwarttriatlon in Izegem mee. 

'Gezien de doelen die ik heb gesteld, krijgt de World Cup de voorkeur op 

het BK kwarttriatlon', vertelt Peter Croes. 'Ik ga zondag voluit om een 

goede prestatie in het Hongaarse Tiszaujvaros neer te zetten. Die 

wedstrijd is heel belangrijk met het oog op de kwalificatie voor de 

Olympische Spelen in Londen van volgend jaar. Ik hoop in Hongarije een 

plek bij de top zestien te behalen. Dat zou mij alweer een pak kostbare 

ranglijstpunten opleveren.' 

De Beerzelnaar houdt ook nog de deur op een kier voor deelname aan het 

Belgisch kampioenschap in Izegem één dag later. 

'Het zal sowieso een hele karwei worden om tijdig aan de start van het BK te staan', zucht de atleet 

van het SMO-team. 

'Het is nog puzzelen om de terugreis in mekaar te boksen. Het wordt zaak om in een zo kort 

mogelijke tijdspanne de lange busreis naar de luchthaven in Boedapest en de vlucht naar België af te 

werken. En tussendoor hoop ik ook nog een beetje te recupereren. Als ik zondag echter merk dat de 

benen barslecht zijn of dat ik veel te diep ben moeten gaan, dan zit er niets anders op dan forfait te 

geven voor het Belgisch kampioenschap.' 

Aftredend kampioen 

'Ik zou het echter heel jammer vinden als ik er maandag niet bij kan zijn in Izegem', gaat de 27-jarige 

triatleet verder. 'Niet dat ik mijzelf in staat acht om de wedstrijd te winnen, dat is gezien de zware 

wereldbekermanche van de dag voordien haast onmogelijk, maar als aftredend kampioen hoor ik 

daar te zijn. Ik kan maandag ook een helpende hand uitsteken naar mijn ploegmakkers. Ik acht vooral 
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Simon De Cuyper in staat om de Belgische driekleur te veroveren. Hij is één van de beste lopers van 

het hele pak.' 

 

Team ‘Olympic’ wint triatlon voor trio’s in Izegem 

dinsdag 16 augustus 2011 - Auteur: Koen Van Waesberghe 

Het team Olympic won de triatlon 

voor trio’s in Izegem. v.l.n.r. zie je 

Miek Vyncke, Renaat Slock en Nina 

Van Koeckhoven 

ZELZATE - Zelzaatse zwemtrots Nina 

Van Koekhoven, Maldegemse Miek 

Vyncke en Eeklonaar Renaat Slock 

wonnen afgelopen zondag de 

thriatlon voor trio’s in Izegem. Nina, 

die al een jaar geen profatlete meer 

is, eindigde tussen een select aantal 

mannelijke koplopers wat haar 

prestatie nog meer deed glanzen. 

Een triatlon voor trio’s, het is eens iets 

anders. Onze Zelzaats zwemhoop in bange dagen mocht de spits afbijten in deze zware sport. De 

topzwemster van Mega, die onlangs nog enkele podiumplaatsen behaalde op het Belgisch 

Kampioenschap, kwam met de (mannelijke) kopgroep uit het water. Toch wel een hele prestatie als 

je weet dat haar trainingsintensiteit serieus verminderde nu ze terug een baan heeft. 

Voor de fietsproef was de Maldegemse Miek Vyncke ook opnieuw van de partij. Ondanks de, ook bij 

haar, mindere trainingsarbeid door werkverplichtingen als ploegarts van de Nederlandse wielerploeg 

Vacansoleil in o.a. de Tour de France, de Enecotour en binnenkort de Vuelta, legde zij een knappe 

tijdrit van 20 kilometer af. 

In de loopproef van 5 km. kon Eeklonaar Renaat Slock (van het SMO team) de reeds verworven 

voorsprong op de concurrenten nog verder uitdiepen en zo behaalden ze met hun vriendenteam de 

zege in hun categorie. 
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SMO-Specialized Triatlon Team domineert BK olympische 

kwarttriatlon 

dinsdag 23 augustus 2011, 08u31 - Auteur: mwm 

EEKLO - Op 15 augustus werd in Izegem gestreden voor 

de Belgische titel jeugdtriatlon en kwarttriatlon. SMO 

scheerde er hoge toppen! 

In de verschillende categorieën werd op het scherpst van 

de snee gestreden om het eremetaal in de wacht te 

slepen. Voor de kwarttriatlon werd met spanning 

uitgekeken naar wat beloofde een spannende strijd te 

worden, met toppers als Croes, Van Lierde, De Cuyper, 

Heemeryck, Goris, Vander Hoogerstraete, Geerts, Brems, 

Colpaert en Veramme. Het werd een tactisch steekspel, 

waarin het SMO-Specialized team dat met 3 atleten in de 

kop van de wedstrijd zat, zich kon profileren. Na het 

zwemonderdeel bouwden 7 koplopers, met daarin de 

favorieten Heemeryck, Goris, Vander Hoogerstraete, 

Brems en Croes, een voorsprong uit van 1’25” . Een 

omvangrijke tweede groep met ongeveer 20 atleten met 

daarin Frederik Van Lierde en Marc Geerts kwam niet 

dichter op de koplopers. 

Spannend 

Pas in de laatste loopronde kon Peter Croes zijn voorsprong hard maken en zo een sterk opzettende 

Simon De Cuyper afhouden. Het werd nog een spannende strijd tussen de twee ploeggenoten. De 

andere kopman van SMO-Specialized, De Cuyper, stormde over iedereen heen en zette de snelste 

looptijd op de tabellen. De atleet uit Leuven kwam slechts 10 seconden te kort om Croes nog te 

pakken 

De 27-jarige Croes verlengt, na een tactische race, zijn Belgische titel op de olympische afstand. Peter 

Croes was de dag voordien nog actief in de wereldbeker in het Hongaarse Tsjisauvaros waar hij een 

knappe 23ste plaats behaalde. 'Het was nog puzzelen om de terugreis goed georganiseerd te krijgen. 

We moesten in een zo kort mogelijke tijdspanne de lange busreis naar de luchthaven in Boedapest 

en de vlucht naar België afwerken. Tussendoor kon ik gelukkig nog een beetje recupereren’, aldus de 

kersverse kampioen. 

Pieter Heemeryck pakte op ruim 1 minuut het brons en kroonde zich tot beloftenkampioen. Frederik 

Van Lierde, momenteel in volle voorbereiding voor Ironman Hawaii, eindigde pas als negende. 

Pech 

Oost-Vlaming Vander Hoogerstraete maakte het SMO-succes compleet met de vijfde plaats. 'Ik heb 

dit seizoen heel wat pech gekend', aldus de triatleet uit Waarschoot. 'Twee maanden lang kon ik 

geen meter lopen, maar nu kom ik er stilaan door. Ik heb deze keer op de fiets ook heel weinig 

moeten werken. Met het team trokken we vooraf de kaart van onze 2 kopmannen Croes en De 

Cuyper, de snelste loper van het lot. Met als gevolg dat ik toch met enige reserve aan de slotloop kon 

beginnen.' 
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Bij de dames werd de tweestrijd tussen belofte Sofie Hooghe en de Oost-Vlaamse Joke Coysman ook 

pas in het looponderdeel beslist, waar Hooghe afstand kon nemen met een sterk loopnummer. 

Ook bij de jeugd A dames pakte SMO-Specialized met Ine Couckuyt de Belgische driekleur. Het was 

voor de 16-jarige Couckuyt de eerste competitiewedstrijd na haar sleutelbeenbreuk van eind juni. 

Een goede opsteker voor de jonge atlete die van start tot finish aan de leiding zat. 

 

SMO - Specialized schittert in Mr. T Triatlon 

zaterdag 27 augustus 2011 - Auteur: mwm 

EEKLO - Het blijft dit triatlonteam 

voor de wind gaan. Ook op de Mr 

T Triatlon werden er door SMO - 

Specialized weer puike resultaten 

neergezet. 

Op en rond de Blaarmeersen in 

Gent werd vorige week zondag al 

voor de tiende keer de Mr. T 

Triatlon georganiseerd. Op deze 

jubileumeditie focuste de 

organiserende club, Mr. T, ook 

weer op de recreatieve sporter. 

Sommige deelnemers waagden 

zich voor het eerst aan een sprinttriatlon (750m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) en kregen 

de smaak te pakken. 

Unicum: 

De jonge Ine Couckuyt en Tom Vander Hoogerstraete van SMO-Specialized kroonden zich tot 

winnaars op deze feesteditie. Een mooie organisatie, tropische temperaturen, veel volk, taart en 

champagne aan de eindmeet… Alle ingrediënten om er een sportieve en leuke dag van te maken 

waren aanwezig. De familie Wellekens zorgde voor een unicum. Moeder Françoise en haar 13-jarige 

dochter Amber stonden samen op het podium. Ine Couckuyt nam in het looponderdeel afstand van 

haar twee concurrentes. Een mooie opsteker voor de West-Vlaamse atlete die maar beperkt heeft 

kunnen trainen door een sleutelbeenbreuk. 

Koppeltijdrit: 

Bij de mannen domineerden Tom Vander Hoogerstraete en belofte Nick Debusschere de wedstrijd 

van start tot finish. De twee ploeggenoten kwamen samen uit het water en maakten er een 

koppeltijdrit van. Met een gemiddelde fietssnelheid van bijna 48 kilometer per uur zetten ze de 

concurrentie op ruime achterstand. Voor Vander Hoogerstraete was het reeds de derde overwinning 

in deze Gentse triatlon. Eeklonaar Maarten De Bolster (LTTL) vervolledigde het podium. Bij de trio’s 

zegevierden triatleten Gilles Cottyn, Marc Vanassche en Allen De Bel. 
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Eeklonaar Michael Dewilde schittert in Ironman 

zaterdag 15 oktober 2011 - Auteur: Michel Wijne 

EEKLO - De 32-jarige triatleet Michael 

Dewilde van het SMO-Specialized 

team stond voor de vierde keer aan de 

start in deze monstertriatlon en 

verbeterde zijn persoonlijk record. 

In totaal gingen 1900 atleten van start 

voor het officieuze wereld-

kampioenschap op de volledige 

afstand, waaronder maar liefst 55 

Belgen. De Australiër Craig Alexander 

won de Ironman Hawaï. Bij de 

vrouwen won Chrissie Wellington voor 

de vierde keer. Eén van de Belgische kanshebbers voor de eindoverwinning, Marino Vanhoenacker 

gaf op tijdens het lopen. De 38-jarige Alexander haalde het in een tijd van 8:03.56. Daarmee is het 

wedstrijdrecord van de Belg Luc Van Lierde uit 1996 met twaalf seconden verbeterd. ‘Ik kreeg na 20 

kilometer in de fietsproef, reeds een penalty van 5 minuten aangesmeerd wegens te dicht stayeren 

in een bevoorradingspost’, vertelt Michael Dewilde. ‘Met een afsluitende marathon van 3u02' kon ik 

nog naar een 71ste plaats in het algemeen klassement lopen. Met een eindtijd van 9u11' ben ik dan 

ook tevreden.’ 

Gehoopt op meer: 

‘Ik had stiekem gehoopt op een plaats in de top 50, maar op D-day mag er natuurlijk niet veel 

verkeerd gaan en elke fout kost je snel enkele tientallen plaatsen in het eindklassement. De 

voorbereidingen, trainingsopbouw en tapering verliepen perfect en ik voel me dan ook nog elk jaar 

sterker worden op de Ironman. Ik heb nog niet het gevoel dat ik er het maximum uitgehaald heb, dus 

misschien moet ik binnen enkele jaren nog eens terugkomen om mij hier nog eens te meten met de 

besten ter wereld!’ 

 

Simon De Cuyper derde in WB triatlon 

zaterdag 15 oktober 2011 - Auteur: jva 

Simon De Cuyper is zaterdag op een knappe derde plaats geëindigd in de WB triatlon in het Zuid-

Koreaanse Tongyeong. 

De Cuyper legde de 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen af in 

1u49:52 en was zo amper 19 seconden trager dan de Russische winnaar Dmitry Polyansky. De 

tweede plaats was voor de Spanjaard Jose Miguel Perez. Stijn Goris gaf op na het fietsen. 

Bij de vrouwen was de overwinning voor de Française Jessica Harrison (2u00:41). 
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Simon De Cuyper 12de in Columbia 

dinsdag 08 november 2011 - Auteur: (wgo) 

LEUVEN - Simon De Cuyper eindigde als 12de in de wereldbekerwedstrijd in het Colombiaanse 

Guatapé. Wegens de extreme weersomstandigheden werd de olympische afstand vervangen door 

een sprinttriatlon. De zege ging naar de Fransman Diemusch. De Leuvenaar volgde op 37seconden 

van de winnaar. ‘De wedstrijd speelde zich af op 2.000meter hoogte', vertelde De Cuyper. ‘Het 

zuurstofgebrek vormde in de loopfinale een beperkende factor. Ik kwam als zevende uit de tweede 

wisselzone, maar had problemen om het hoge tempo aan te houden. Nu kan ik met een goed gevoel 

de winter in en mijn doelen voor volgend seizoen stellen.' 
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XVII. Persberichten op het internet (www.lanouvellerepublique.fr) 

Une belle histoire belge... 

28/08/2011 05:29 

Les histoires belges ne sont pas 

toujours drôles. Celle d'Ine 

Couckuyt, par exemple, est 

nettement plus touchante 

qu'amusante. Blessée à la 

clavicule droite il y a deux 

mois, la jeune (17 ans) blonde 

aux yeux, licenciée à Saint-

Avertin (SAS Tri 37) depuis le 

début de l'année (elle se 

déplace uniquement pour les 

courses), vient en effet tout 

juste de reprendre la 

compétition après avoir 

souffert durant tout l'été. 

Une belle progression: 

Et pour une reprise, la 

Flamande (elle parle 

néerlandais... mais apprend le 

français) a plutôt assuré 

puisqu'elle a décroché, hier en 

fin de journée, une honorable 

septième place collective avec 

l'équipe nationale de Belgique 

(Ine a réussi le huitième 

meilleur temps sur les trente-

six filles qui étaient engagées). 

Assez pour se rassurer avant le 

Grand-Prix D1 qu'elle 

disputera, cet après-midi, avec 

ses (nouvelles) copines de Saint-Avertin ? 

« Depuis ma chute en vélo, à l'entraînement, je vais de mieux en mieux, même si ce n'est pas encore 

totalement cela. Mais je travaille dur pour retrouver mes sensations, et ainsi pouvoir continuer ma 

progression. » 

Une progression jusque-là impressionnante. En à peine trois saisons de triathlon (auparavant, elle 

pratiquait la gymnastique), Ine Couckuyt a déjà remporté deux titres de championne de Belgique. Au 

mois de juin, en Espagne, celle qui veut faire de sa passion sa profession a terminé 26 e des 

championnats d'Europe individuels juniors, alors qu'elle n'est que... cadette. Prometteur pour 

l'avenir. 
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XVIII. Televisie reportages 
Focus-WTV 

16/2/2011  Linde Herreman aan beterhand 

19/06/2011 2000 Triatleten aan de start in Brugge 

26/06/2011 Code Roth: BK halve triatlon is eerste test 

16/08/2011 Peter Croes en Sofie Hooghe winnen BK Triatlon Izegem 

18/09/2011 Vander Hoogerstraete en De Groote winnen Flanders Field Triatlon 

 

Notélé 

08/05/2011 Les coulisses de la Coupe d’Europe 

26/06/2011 Triathlon de Bütgenbach 

31/07/2011 Championnat de Belgique de duathlon à Courtrai 

28/08/2011 Championnat de Belgique longue distance Eupen 

 

AVS 

29/12/2010 Dewilde wint winterduatlon Kleit 

25/04/2011 Persvoorstelling SMO-Specialized Team 2011 

02/05/2011 Belgische titel voor SMO-Specialized in ploegenduatlon Doornik 

03/07/2011 Provinciale titels kwarttriatlon voor Matthys en Dewilde 

15/08/2011 Croes pakt Belgische titel 

08/09/2011 Oostvlamingen sterk in Zwintriatlon 

19/08/2011 Vander Hoogerstraete wint Flanders Field Triatlon 

09/10/2011 Verslaggeving Ironman Hawaii 

 

Rtv Kempen 

09/05/2011 Goris wint in Geel 

 

Atv 

28/04/2011 Hangar Sport – Triatlon is ook een ploegsport 

29/05/2011 Verslaggeving Europabeker Triatlon Brasschaat 

19/06/2011 Aernouts wint kwarttriatlon Brugge 

 

VRT – Sporza 

18/06/2011 Aernouts wint voor derde keer Triatlon Brugge 

07/09/2011 Aernouts en Goos winnen Zwintriatlon 
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XIX. Bestuur 

 

Jan Savat - voorzitter 

Hugo Verriestlaan 32 

9950 Waarschoot 

0478 58 18 50 

jan.savat@skynet.be 

Taken: 

- Financiële en sportieve planning 

- Vzw boekhouding 

 

 

Jo Baetens - secretaris 

0474 86 46 35 

jobaetens.smo@gmail.com 

Taken: 

- Algemene contactinfo 

- Info lidmaatschap en verzekeringen 

 

 

 

 

Patrick Vander Hoogerstraete 

0478 24 05 58 

p.vanderhoogerstraete@gmail.com 

Taken: 

- Afgevaardigde SMO-Specialized triatlon team 

voor sportraad, provinciale cel en VTDL 

- Verantwoordelijke organisaties (persvoorstelling 

en allerlei andere events) 

- Aanmaken nieuwsbrief algemeen 

 

Annick Caneele 

0497 99 14 88 

info@smo-specialized.be 

Taken: 

- Kledij- en websiteverantwoordelijke 
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XX. Ondersteunend kader 

 

Tim De Vilder – teamcoach 

- Opstellen jaarplanning en trainingsschema’s atleten 

- Overleg en coördinatie trainers 

- Aanmaken atletennieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

Frederik Dormaels – zwemcoach 

- Opstellen zwemschema’s en coördinatie 

- Organisatie zwemtesten en opvolging 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Dewilde – sportief verantwoordelijke 

- Organisatie groepstrainingen in overleg met trainers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davy Boelens – coördinator recreatieve cel  

- Organisatie activiteiten recreatieve cel 

(stageweekends, groepstrainingen en allerlei events) 
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Steven Haeck - jeugdcoördinator 

- Jeugdverantwoordelijke afdeling Maldegem 

- Algemene coördinatie en looptrainingen 

 

 

 

 

 

 

Patrick Blomme 

- Zwemcoach jeugdwerking 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Perreman 

- Fietstrainer jeugdwerking 

 

 

 

 

 

 

Stijn Van der Jeught 

- Fietstrainer jeugdwerking 
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Dirk Hellebuyck 

- Zwemcoach recreanten 

 

 

 

 

 

 

 

Joury Gokel & Katrien Schietecatte 

- Websitebeheerders 

 

 

 

 

 

Bart De Vrieze 

- Websitebeheer 

- Media- en relatiebeheer 

 

 

 

 

 

 

 


