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Inleiding

Het jaar 2012 loopt stilaan op zijn einde. Met de Olympische Spelen in Londen kunnen we
terugblikken op een hoogstaande sportzomer. SMO-Specialized atleet Simon De Cuyper schreef dit
jaar Belgische triatlongeschiedenis door als eerste Belg ooit een wereldbeker triatlon te winnen. In
het tropische Huatulco (Mexico) kon hij zijn Olympische deelname verzilveren als enige Belg bij de
elites.
Het was een emotioneel, zwaar beladen jaar met ups en downs, met enkele blessures en
tegenslagen. Peter Croes slaagde er, ondanks alle inspanningen, niet in om zijn Olympische selectie
binnen te rijven. Persoonlijke redenen deden hem dan ook een moeilijke beslissing nemen: op het BK
Olympische triatlon in Mechelen kondigde hij na 17 jaar topsport het einde van zijn topsportcarrière
aan. Maar hij verdwijnt niet van het triatlontoneel en blijft een meerwaarde binnen de structuur van
onze club.
Simon De Cuyper kon op indrukwekkende manier de Belgische driekleur in de Olympische triatlon
bemachtigen na een incidentrijke wedstrijd. Melanie Matthys debuteerde, als eerste vrouw van het
SMO-Specialized team, in de Ironman van Hawaii.
Op het EK en WK waren onze atleten terug vertegenwoordigd bij de junioren en elites.
Tijdens de ploegenwedstrijden, het teamgebeuren binnen onze sport, in duatlon en triatlon streden
onze atleten mee voor de podiumplaatsen. Met 21 eindoverwinningen bij de volwassenen, binnen
onze multi-sport, verspreid over het seizoen, mogen we fier terugblikken op een geslaagd seizoen.
De jeugdafdeling was zeer actief op dreef met diverse podiumplaatsen tijdens duatlons, triatlons,
jeugdzwemlopen en regionale sportactiviteiten.
We hebben terug enkele winnaars in het regelmatigheidcriterium 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.
Bij onze eigen organisaties nl. de run en bike-wedstrijd in Watervliet, het provinciaal kampioenschap
zwemloop in Maldegem, de Boerekreektriatlon en de jeugd en recreatieve triatlon in Maldegem
konden we terug op heel wat vrijwilligers rekenen, waarvoor onze dank.
Ook in 2013 mogen we het BK teamaflossing voor de jeugd organiseren op zaterdag 1 juni. Een dag
om naar uit te kijken! Deze nieuwe discipline kadert in het voorprogramma van de traditionele
Boerekreektriatlon.
We wensen dan nog onze sponsors te bedanken voor hun materiële en financiële steun en de
begeleiders en supporters voor hun mentale ondersteuning. Bedankt voor het vertrouwen dat u in
ons team stelde het voorbije jaar. In de volgende sponsorperiode 2013-2016 zal op eenzelfde elan
worden verder gewerkt richting de Spelen van Rio 2016.
In deze bundel vindt u meer info over het SMO-Specialized triatlon team, de atleten, de uitslagen en
persberichten.
Sportieve groeten,
namens het bestuur
SMO-Specialized Triatlon Team vzw

www.smo-specialized.be
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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, BMXfietsen en touringfietsen. Daarbovenop
produceert het een uitgebreid gamma aan
kledij, helmen en onderdelen.
Meer info: www.specialized.com

www.smo-specialized.be
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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.

Go4Solit bvba
Onze Lieve Vrouwstraat 14
8820 Torhout
Tel: +32 476 605 626
info@go4solit.be
www.go4solit.be
GO4SOLIT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van high-end java software voor server toepassingen.
GO4SOLIT kan uw partner zijn voor zowel project management, analyse als ontwikkeling. De
specialisatie ligt in het maken van zeer performante, beveiligde en uitbreidbare software
oplossingen.

www.smo-specialized.be
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Sportieve partners

Decca
Teamwear op maat
www.decca.be

Cycloon
Fietsenhandel
www.fietsencycloon.be

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

www.smo-specialized.be
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Vyncke Sport
Alles voor de sporter
www.vynckesports.be

V-Formation
"ZET IEDEREEN IN BEWEGING!"
Teambuilding en animaties
www.v-formation.be

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

Garage Wulffaert
Hyundai garage
www.hyundai-wulffaert.be

www.smo-specialized.be
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Rudy Project
Zonnebrillen
www.rudyproject.com

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

www.smo-specialized.be
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VII. Begeleiding

PeakLevel
Begeleiding en coördinatie
www.peaklevel.be

2 handen
Osteopathie en manuele therapie
www.2handen.be

Acupunctuur Peter De Vilder
Traditionele Chinese geneeskunde
www.acupunctuurbrugge.be

Mensana
Screening en testing
www.mensana.be

www.smo-specialized.be
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VIII. Atleten Topteam

Willem Brems
Woonplaats: Herselt
Geboortedatum: 16-05-1988
Beroep: student
Triatleet sinds: 2005
Categorie: elite heren
Willem behaalde in 2007 een Belgische titel bij de junioren. 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. Dit jaar werd hij geselecteerd voor het EK in Eilat en
behaalde 2 top 20 plaatsen in de Europabekers in Holten en
Geneve.

Ine Couckuyt
Woonplaats: Lauwe
Geboortedatum: 30-06-1995
Beroep: student
Triatlete sinds: 2008
Categorie: juniore
Ine deed in 2008 haar eerste triatlon. In 2009 won ze 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. 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
het internationale circuit. Tijdens de ploegentriatlon was de jonge
atlete één van de sterkhouders van de Belgisch kampioenenploeg. Ze kwam op het EK en WK sterk
voor de dag bij de juniores.

www.smo-specialized.be
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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. Hij kon voor het team twee jaar na elkaar de Belgische driekleur in
ontvangst nemen. Na een moeilijk jaar zette hij op het BK een eind achter zijn sportieve carrière.

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.

www.smo-specialized.be
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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 haalde zijn selectie voor Hawaii in de
Ironman van Frankfurt, maar besliste dit jaar niet af te reizen.

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. Hij hoopt de komende jaren zijn sterke looptroeven te
kunnen uitspelen binnen het internationaal circuit, waar hij kan wedijveren met de besten. De
Cuyper kende een schitterend seizoen met een Belgische titel in Mechelen. Hij kon als eerste Belg
ooit een wereldbekerwedstrijd winnen in Huatulco (Mexico) en verzekerde zich zo van een
Olympisch ticket. Bij zijn eerste deelname werd hij knap 25e met een mooi perspectief voor de
toekomst.

www.smo-specialized.be
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Lukas Dejonghe
Woonplaats: Gent
Geboortedatum: 19-10-1992
Beroep: student
Triatleet sinds: 2007
Categorie: beloften
De 20-jarige Lukas Dejonghe verdedigt sinds dit jaar de kleuren van
het SMO-Specialized Triatlon Team. Hij studeerde in 2011 af aan de
topsportschool triatlon in Leuven en volgt momenteel de opleiding
Bacheleor Sport en Bewegen in Brugge.
Hij werd bij de jeugd A vice Belgisch kampioen duatlon en triatlon.
Hij won dit jaar zijn eerste kwarttriatlon in Middelkerke na een
spannende eindsprint. Hij heeft de overgang van junior naar
belofte duidelijk goed verteerd.

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. Mieke werd in 2012 Belgisch kampioen bij
de politie en pakte een selectie voor het EK cross en triatlon.

www.smo-specialized.be
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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 SintLaureins richtte zich vanaf 2007 op het langere werk. Hij plaatste
zich in 2006, 2008 en 2011 voor de Ironman op Hawaii en stond er
op het podium in zijn leeftijdscategorie. De voorbije jaren vormt hij
een vaste waarde binnen het non drafting circuit en speelt er zijn
hardrijderscapaciteiten uit.

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 2012 nog wat overwinningen en podiumplaatsen
bij. In 2010 en 2011 schreef ze ook de enige Belgische volledige
triatlon in Neerpelt op haar naam. Ze kroonde zich tevens tot
winnares in het Duatloncircuit 2010. Ze wist dit jaar de
kwarttriatlon van Beernem en Eeklo op haar naam te schrijven.
Nadien maakte ze wegens een rugblessure de overstap naar het
langeafstands lopen.

www.smo-specialized.be
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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. Vorig jaar kwam ze op
trainingsstage zwaar ten val en brak enkele rugwervels. Na een
zware revalidatie vocht ze terug en bereikt stilaan terug haar oude
niveau.

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 StLaureins. Melanie eindigde op de tweede plaats van het
triatloncircuit 2011. Melanie pakte terug enkele knappe
overwinningen het voorbije seizoen en finishte knap bij haar eerste
deelname in de moeder der triatlons in Hawaii.

www.smo-specialized.be
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Charlene Ottevaere
Woonplaats: Sint-Eloois-Vijve
Geboortedatum: 08-04-1981
Beroep: Leerkracht
Triatlete sinds: 2008
Categorie: elite dames
De 30-jarige Westvlaamse Charlene Ottevaere maakt in 2012 de
overstap naar het Oost-Vlaamse SMO-Specialized Team. Door een
heel regelmatig seizoen en 4 overwinningen binnen het
sterrencircuit werd ze gelauwerd als eindwinnares van de Flanders
Cup 2011, het regelmatigheidscriterium van het stayer circuit.
Charlene komt uit de zwemsport en werkte pas in 2008 haar eerste
triatlon af. Het voorbije seizoen werd ze knap vierde op het NK
halve afstand in Nieuwkoop en pakte ze de zegebloemen in
Aarschot.

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, Zwijndrecht, Viersel
en 4-voudige winnaar van de Mr. T in Gent. De sterke beer uit
Waarschoot pakte terug 2 knappe zeges in Zwijndrecht en Gent op
een indrukwekkende wijze. Hij debuteerde dit jaar in de 70.3 in
Mallorca met een sterke vierde plaats. All-rounder bij uitstek!

www.smo-specialized.be
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Hannes Vandermoere
Woonplaats: Beernem
Geboortedatum: 26-07-1988
Beroep: student
Triatleet sinds: 2006
Categorie: elite heren
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. In 2012 kon hij voor de derder keer op rij de
1/8 triatlon van Beernem winnen. Als laatstejaarsbelofte kroonde
hij zich in Eupen 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. Hij won het voorbije seizoen de
triatlons van Beernem en Oedelem. Door een sleutelbeenbreuk, door een val met zijn fiets, diende
hij de tweede seizoenshelft te revalideren.

Bas Van Dycke
Woonplaats: Gistel
Geboortedatum: 03-02-1992
Beroep: student
Triatleet sinds: 2008
Categorie: beloften
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. De overstap naar de beloften is
niet eenvoudig en hij proefde van enkele nieuwe
wedstrijdenafstanden en ook de non drafting races.

www.smo-specialized.be
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Uitslagen

Date
14/jan

Location
Run & bike Watervliet

Name
Couckuyt I. – Dewilde C.
Dupont M.- Depoortere M.
Dewilde M. – Gockel J.
Herreman L. – Vandenbroucke S.
Ottevaere C. – Varnewyck L.

Time

Place
1
3
3
2
3

Age-gr.
1D
3D
3H
2 mixed
3 mixed

11/febr

Run & bike Knokke

Ottevaere C. – Callewaert N.

0:59:25

2

-

19/feb

Cape Town ITU Sprint Triathlon

De Cuyper Simon
Croes Peter

00:55:13
00:56:40

4
24

Elite Men
Elite Men

4/mrt

Winterduatlon Hofstade
Sprinttriatlon Herderen

Dewilde Michel
Herreman Linde

1:12:41
1:07:47

1
4

H24: 1
-

18/mrt

Grand Raid Nisramont

Matthys M. – Dormaels F.

4:37:34

2

Mixed

24/mrt

EK Cross politie Boekarest
Sprinttriatlon De Haan

Depoortere Mieke
Herreman Linde
Van Dycke Bas
De Cuyper Simon
Croes Peter

0:32:58
1:33:17
1:21:35
01:54:24
01:57:07

36
4
17
11
35

HU23: 7
Elite Men
Elite Men

Mooloolaba ITU Triathlon World Cup

25/mrt

Duatlon Geluwe

Dejonghe Lukas

1.59.02

14

HU23: 5

1/apr

ETU Junior Cup Quarteira (POR)
Sprinttriatlon Aruba

Couckuyt Ine
Herreman Linde

1:03:47

11
1

Junior
-

9/apr

Eeklorun 10km

Vandermoere Hannes

0:32:53

2

2

20/apr

Europees Kampioenschap Eilat (ISR)

Couckuyt Ine

1:03:25

11

Junior

Europees Kampioenschap Eilat (ISR)

Croes Peter
De Cuyper Simon

01:59:09
02:00:46

23
29

Elite Men
Elite Men

EK Team Relay

Couckuyt Ine

1:13:43

6

Junior

Duatlon Ruddervoorde

De Poortere Mieke

1:08:05

4

-

Powerman Horst

Depoortere Mieke

3:29:58

24

-

BK sprintduatlon Doornik

Vander Hoogerstraete Tom

0:56:25

4

H24: 2

Dejonghe Lukas

0:57:51

14

HU23: 7

Brems Willem
Van Dycke Bas
Couckuyt Ine
Ottevaere Charlene
Herreman Linde

1:00:54
1:02:58
1:05:22
1:10:01
1:10:40

35
43
1
12
14

H24: 13
HU23: 18
D18: 1
D24: 8
DU23: 2

Dames

1:05:08

1

-

Heren team 1

0:55:23

2

-

22/apr

29/apr

1/mei

BK Teams Doornik

www.smo-specialized.be
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Location
ETU cup Antalya
Huatulco ITU Triathlon World Cup

Name
Herreman Linde

Place
29
1
28

Age-gr.
-

De Cuyper Simon
Croes Peter

Time
2:16:15
02:02:34
02:06:22

10/mei

ITU World Triathlon San Diego

De Cuyper Simon
Croes Peter

01:49:55
01:51:44

16
45

Elite Men
Elite Men

12/mei
13/mei

Ironman 70.3 Mallorca
¼ Triatlon Geel ND

Sprinttriatlon Geel

Vander Hoogerstraete Tom
Brems Willem
Vandermoere Hannes
Debusschere Nick
Dupont Mieke
Van Dycke Bas

4:13:26
1:46:35
1:50:19
1:51:52
2:12:37
1:11:40

4
3
11
14
7
16

H24: 1
H24: 6
HU23: 7
D24: 5
HU23: 4

26/mei

ITU World Triathlon Madrid

Croes Peter

01:57:47

43

Elite Men

27/mei

BK jeugdtriatlon Zwevegem

Couckuyt Ine

1:10:04

2

D18: 2

Sprint triatlon Zwevegem

Dejonghe Lukas

1:02:35

7

HU23: 6

Van Dycke Bas

1:06:39

15

HU23: 11

Herreman Linde

1:13:50

3

DU23: 1

Ottevaere Charlene

1:14:35

4

D24: 3

Vander Hoogerstraete Tom

1:51:50

1

H24: 1

Brems Willem

1:55:33

2

H24: 1

Vandermoere Hannes

1:58:40

3

H24: 3

Dupont Mieke

2:17:53

3

H24: 2

½ triatlon Leuven

De Caluwé Dominic

4:16:01

30

H24: 24

2/jun

1/4 triatlon Sint-Laureins ND

Croes Peter
Dewilde Michael
Dejonghe Lukas
De Caluwé Dominic
Hellemans Tom
De Vrieze Bart
Van Dycke Bas
Dormaels Frederik
Van Hoorebeke Steven
Saey Timothy
Heynssens Hans
Matthys Melanie
Dupont Mieke
Meire Kathleen

1:59:53
2:03:39
2:06:27
2:08:33
2:09:26
2:09:59
2:13:29
2:13:40
2:15:50
2:15:53
2:16:50
2:21:50
2:23:51
2:33:59

1
3
7
10
12
13
20
21
23
24
25
1
2
8

H24: 1
H24: 2
HU23: 4
H24: 5
H24: 7
H24: 8
HU23: 5
H24: 14
H24: 16
H24: 17
H24: 18
D24: 1
D24: 2
D24: 7

3/jun

BK duatlon Tielt
½ triatlon Nieuwkoop (NL)

Depoortere Mieke
Ottevaere Charlene

2:15:43
4:30:05

6
4

D24: 4
-

7/jun

BK Triatlon Politie

Depoortere Mieke

1:06:40

1

-

10/jun

¼ Triatlon Beernem ND

Vandermoere Hannes
Van Dycke Bas
Dupont Mieke

1:53:40
2:04:48

1
16
1

H24: 1
HU23: 4
D24: 1

¼ triatlon Zwijndrecht ND

www.smo-specialized.be

Elite Men
Elite Men

22

SMO-Specialized triatlon team
Date

16/jun

Location
111 La Roche

persmap 2012

¼ triatlon Hamme

Name
Vander Hoogerstraete Tom
De Busschere Nick
Matthys Melanie
Ottevaere Charlene

Time
3:52:06
3:57:39
4:22:29
2:06:04

Place
6
13
2
3

Age-gr.
D24: 3

¼ Triatlon Brugge ND

Croes Peter

1:54:30

4

-

Dewilde Michael

1:55:39

8

-

Vandermoere Hannes

2:00:57

12

-

11

-

GP Team Relay Toulouse

Couckuyt Ine
Herreman Linde

1:51:29

13

-

17/jun

Sprinttriatlon Retie

Vyncke Miek

1:10:11

1

D24: 1

24/jun

1/4 triatlon Eeklo ND

Dejonghe Lukas
Van Dycke Bas
Dupont Mieke
Depoortere Mieke
Cardoen Olivier
Dewilde Michael
De Caluwé Dominic

1:45:06
1:59:12
2:09:46
2:18:35
4:02:33
4:04:27
4:13:56

5
11
1
8
6
8
37

HU23: 4
HU23: 11
D24: 1
D24: 7
H24: 3
H24:5
H24: 27

2:04:11
2:10:09
2:10:16
2:20:47
9:20:14

3
13
14
6
DNF
57

H24: 2
HU23: 8
HU23: 9
D24: 4

Ironman Frankfurt

Brems Willem
Dejonghe Lukas
Debusscher Nick
Ottevaere Charlene
Van Dycke Bas
De Caluwé Dominic

GP Parijs

Couckuyt Ine

1:09:40

43

-

OD Middelkerke

Dejonghe Lukas

1:57:28

1

-

Premium ETU-cup Holten

Brems Willem

1:50:12

15

Elite Men

8/jul

¼ triatlon Vilvoorde

Ottevaere Charlene

2:15:57

5

-

11/jul

½ triatlon Damme

Dewilde Michael

4:05:13

4

-

15/jul

1/3 triatlon Aarschot

Ottevaere Charlene

3:28:06

1

D24: 1

21/jul

World Triathlon Hamburg

De Cuyper Simon
Croes Peter

0:52:42
00:54:06

25
48

Elite men
Elite men

22/jul

ETU cup Genève

Herreman Linde
Brems Willem

2:05:11

DNF
17

Junior
Elite Men

BK LD Butgenbach

1/jul

7/jul

1/4 triatlon Kortrijk

H24: 10

27/jul

Nisraman

Matthys Melanie

4:07:17

1

-

29/jul

ETU Junior Cup Tabor (CZE)

Couckuyt Ine

1:04:42

14

Junior

04/aug

London Olympic Games

De Cuyper Simon

1:50:00

26

Elite Men
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Location
¼ triatlon Lommel ND

Name
Vander Hoogerstraete Tom

Time
1:56:56

Place Age-gr.
7
H24: 3

EK IM 70.3 Wiesbaden

Dewilde Michael
Vandermoere Hannes

1:58:15
4:31:49

9
33

H24: 5
3

15/aug

OD triatlon Izegem

Dejonghe Lukas
Cardoen Olivier
Van Dycke Bas
Ottevaere Charlene
Herreman Linde

1:53:18
1:54:48
1:58:54
2:09:13
2:14:38

18
23
31
7
12

HU23: 12
H24: 8
HU23: 18
D24: 5
DU23: 4

19/aug

Mister T Gent

Couckuyt Ine

1:06:19

1

D18: 1

Vander Hoogerstraete Tom

1:00:14

1

H24: 1

Dejonghe Lukas

1:01:21

2

HU23: 1

Teamaflossing
Dewilde Michael

4:16:31

1
2

1
H24: 2

World Triathlon Stockholm4xMixed Relay

Croes Peter
De Cuyper Simon
De Cuyper Simon - Croes Peter

00:56:49
0:57:24
1:31:48

36
43
18

Elite Men
Elite Men
Elite Men

26/aug

¼ triatlon Viersel ND
ETU-cup Karlovy Vary

Vandermoere Hannes
Brems Willem

1:51:19
1:56:28

7
16

H24: 4
Elite Men

2/sep

Aguilas ETU Triathlon Junior European Cup

Couckuyt Ine

1:08:21

4

Junior

Saint-cyr (nationaal Frans kampioenschap)

Herreman Linde

1:06:54

11

DU23: 6

¼ Triatlon Knokke ND

De Cuyper Simon

1:53:19

5

H24: 3

Dewilde Michael

1:56:24

11

H24: 8

Vandermoere Hannes

2:01:02

18

H24: 11

Ottevaere Charlene

2:17:01

9

D24: 7

Vandermoere Hannes

1:00:22

1

-

Van Dycke Bas

1:04:56

14

-

Challenge ½ triatlon Vichy (Fr)
25/aug

5/sep

8/sep

ITU World Triathlon Stockholm

Triatlon Oedelem

15/sep

Sprinttriatlon Maldegem

Ost Maarten
Haeck Steven
Overmeire Aäron
Van Hulle Sophie

1:09:38
1:09:48
1:10:37
1:21:02

1
2
3
1

-

16/sep

BK OD triatlon Mechelen

De Cuyper Simon
Croes Peter
Brems Willem
Vandermoere Hannes
Dejonghe Lukas
Van Dycke Bas
Ottevaere Charlene
Herreman Linde

1:49:39
1:52:04
1:56:09
1:56:18

H24: 1
H24: 3
H24: 12
H24: 13

2:17:26
2:20:37

1
3
17
18
DNF
DNF
9
11

Brems Willem

1:36:29

3

-

22/sep

BK Off-Road triatlon De Haan

www.smo-specialized.be
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Location
Nancy ITU Duathlon World Championships

Name
Couckuyt Ine

Time
0:59:18

Place Age-gr.
7
Junior

111 Bilzen

Matthys Melanie

3:51:22

2

D24: 2

Dewilde Michael

3:29:08

8

H24: 5

Off-Road triatlon Rotem

Dejonghe Lukas

DNF

BK ploegen duatlon Wevelgem

Heren team 1

0:56:27

3

Dames team 1

1:07:34

2

6/okt

Trail du barage 29km

Vandermoere Hannes

2:39:30

2

/

20/okt

World Triathlon Grand Final Auckland

Couckuyt Ine

1:11:07

17

Junior

DNF

Elite Men

De Cuyper Simon
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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
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Teamkledij



Promokaartjes
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Stickeractie Olympische triatlon

www.smo-specialized.be

29

SMO-Specialized triatlon team


persmap 2012

Organisatie Run & Bike 2012

www.smo-specialized.be

30

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2012



10 uitzendingen AVS van promotiespot SMO-Specialized Triatlon Team (52” in prime time)
voorjaar 2012



Aankondigingen van eigen evenementen in dagkalender AVS



Up-to-date team website:
o www.smo-specialized.be
o Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 5700



Sites atleten:
o Dominic De Caluwé: www.dominicdecaluwe.be
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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Persartikels uit kranten en weekbladen 2012

Artikel 1.

Cyclelive (01-2012)

Artikel 2.

Artikel 3.

Vrij Maldegem (06-01-2012)

Vrij Maldegem (20-01-2012)
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Artikel 4.
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Het Nieuwsblad (13-03-2012)

www.smo-specialized.be

33

SMO-Specialized triatlon team

Artikel 5.
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TAPTOE (14-03-2012)
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Artikel 7. Het Nieuwsblad (2304-2012)

Artikel 6.

De Streekkrant (28-03-2012)
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Artikel 9.
2012)

Artikel 8.

Het Nieuwsblad (26-04-

Passe-Partout (25-04-2012)

Artikel 10. Het Nieuwsblad (30-042012)

Artikel 11. KijkUit (05-2012)
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Artikel 12. Het Nieuwsblad (02-05-2012)

Artikel 14. TAPTOE (09-05-2012)

Artikel 13. Het Nieuwsblad (07-05-2012)

Artikel 15. Zondag (13-05-2012)
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Artikel 16. Het
2012)

Nieuwsblad
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(14-05-

Artikel 18. De Streekkrant (16-05-2012)

Artikel 17. Het
2012)

Nieuwsblad

www.smo-specialized.be

(15-05-
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Artikel 19. Het Nieuwsblad (29-05-2012)

Artikel 20. TAPTOE (30-05-2012)

Artikel 21. Het Laatste Nieuws (31-05-2012)
Artikel 22. Het Nieuwsblad (01-06-2012)
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Artikel 23. Het Laatste Nieuws (03-06-2012)

Artikel 24. Het Laatste Nieuws (04-06-2012)
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Artikel 25. Het Laatste Nieuws (01-06-2012)

Artikel 26. Het Streekkrant (06-06-2012)
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Artikel 27. Het Nieuwsblad (06-06-2012)

Artikel 28. TAPTOE (06-06-2012)
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Artikel 29. Het Laatste Nieuws (08-06-2012)

Artikel 30. Het Laatste Nieuws (11-06-2012)
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Artikel 32. TriatlonKrant (16-06-2012)

Artikel 33. Het Nieuwsblad (19-06-2012)

Artikel 34. Het Streekkrant (20-06-2012)
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Artikel 35. TAPTOE (20-06-2012)

Artikel 36. Het Nieuwsblad (22-06-2012)

www.smo-specialized.be

45

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2012

Artikel 37. Het Nieuwsblad (22-06-2012)
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Artikel 38. Het Nieuwsblad (26-062012)

Artikel 39. Het Laatste Nieuws (2806-2012)
Artikel 40. Het Streekkrant (27-06-2012)
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Artikel 41. Het Nieuwsblad (28-06-2012)

Artikel 42. Het
(09-07-2012)

Nieuwsblad
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Artikel 43. Het Nieuwsblad (10-07-2012)
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Artikel 46. Het Laatste Nieuws (17-07-2012)

Artikel 44. Het Nieuwsblad (12-07-2012)

Artikel 47. TAPTOE (27-07-2012)

Artikel 45. Het Laatste Nieuws (16-07-2012)
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Artikel 48. Het Nieuwsblad (30-07-2012)

Artikel 50. Het
(01-08-2012)

Laatste

Nieuws

Artikel 49. Het Laatste Nieuws (01-08-2012)
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Artikel 51. Het Nieuwsblad (03-08-2012)
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Artikel 52. Het Nieuwsblad (04-08-2012)

Artikel 53. Het Nieuwsblad (06-08-2012)

Artikel 54. Het Laatste Nieuws (07-08-2012)
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Artikel 55. Het Laatste Nieuws (0708-2012)

Artikel 57. Het Laatste Nieuws (08-08-2012)

Artikel 58. Het Nieuwsblad (08-08-2012)

Artikel 56. Het Standaard (08-082012)
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Artikel 59. Het Nieuwsblad (08-08-2012)

Artikel 60. TAPTOE (22-08-2012)
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Artikel 61. Vrij Maldegem (24-08-2012)

Artikel 62. Het
(28-08-2012)
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Artikel 63. Het Nieuwsblad (05-09-2012)

Artikel 65. Het Nieuwsblad (10-09-2012)

Artikel 66. Passe-Partout (12-09-2012)
Artikel 64. Vrij Maldegem (06-09-2012)
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Artikel 69. Het Nieuwsblad (17-09-2012)

Artikel 67. Het Laatste Nieuws (17-09-2012)

Artikel 68. Het Laatste Nieuws (17-09-2012)

Artikel 70. Het Nieuwsblad (29-09-2012)
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Artikel 71. Het Nieuwsblad (12-10-2012)

Artikel 72. De Streekkrant (17-10-2012)
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XII. Persberichten op het internet (www.3athlon.be)

Geslaagde eerste editie run & bike te Watervliet
zondag, 29 januari, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 232
Zaterdag 14 januari organiseerde het SMO-Specialized Triatlon Team in samenwerking
met joggingclub De Krekenlopers hun eerste “Run & Bike” wedstrijd over 13 km in Watervliet.
“In duo werd het traject van 13 km door het krekengebied, waarvan zo’n 50 procent onverhard, al
lopend en fietsend afgelegd. Er mocht zoveel gewisseld worden als men zelf wil en elk duo moet
binnen 10m van elkaar blijven.” legt voorzitter Jan Savat uit.
“Het is eigenlijk een zware intervaltraining, tijdens het fietsen kan men even recupereren. Voor veel
atleten is dit de ideale training om eens aan hoge snelheid af te werken of om samen met je
vrienden, (klein-) zoon of dochter te sporten. Bij deze eerste editie mochten we 50 duo’s
verwelkomen, zowel heren, gemengde als damesduo’s. Dit is een zeer gekende formule in het
buitenland, maar in Vlaanderen nog vrij onbekend.”
Bij de heren was het een spannende strijd tussen de triatleten van de topsportschool Niels
Ost en Stijn Noens (Team 185), de broers Omey en het duoMichael Dewilde en Joury Gokel van de
organiserende club.
Na 8 km op een stuk onverharde weg langs het Leopoldskanaal kon Team 185 afstand nemen van de
broers Omey, gewezen 800m lopers uit West-Vlaanderen.
Het herenteam van SMO-Specialized volgde zeer kort in hun spoor. Ost en Noens sloegen een kleine
kloof en konden die vasthouden tot de finish. Ze finishten na 38’20” over 13,1 km. De laatste 500m
plaatsten Hans en Henk Omey een versnelling en liepen zo naar de tweede plaats.
Bij de dames ging de overwinning naar SMO-Specialized met Ine Couckuyt (Belgisch kampioene
jeugdtriatlon) en Charlotte Dewilde. Ze domineerden de wedstrijd van start tot finish. De tweede
plaats ging naar de jonge dames van Team 185 Desaunois Eline en Nuyes Kirsten. Mieke
Depoortere en Mieke Dupont eindigden kort daarachter op de derde plaats.
Bij de gemengde duo’s was er winst voor Kurt Jurgers en Ilse Geldhof, ze legden beslag op een
achtste plaats in het eindklassement. De tweede plaats ging naar Sigurd Vandenbroucke en Linde
Herreman. Westvlamingen Lode Varnewyck en Charlene Ottevaere eindigden als derde duo.
Foto's en de AVS-reportage zijn te zien op de SMO-Specialized teamsite of de SMO-SpecializedFacebook-pagina.

De Cuyper en Verstuyft meteen goed voor Top 5
zondag, 19 februari 2012, Geschreven door Pieter Heemeryck, Hits: 554
In de Africa Cup van Capetown (Zuid Afrika) slaagden Simon De Cuyper (SMO) en Katrien
Verstuyft (ATRIAC) er in om een Top-5 plaats te bemachtigen. De Cuyper werd knap 4e in een
deelnemersveld dat gesierd werd door enkele klinkende namen uit het circuit. Nog geen resultaten
beschikbaar maar De Cuyper stuurde alvast deze Tweet de wereld in : "2 goede trainingsweken
afgesloten met #capetown african cup, 4de plaats! Goede punten en goed gevoel!" Met zijn vierde
plaats schuift hij dus een aantal plaatsen op op de internationale ranking om zich zo van een
startplaats in de eerste wereldbekerwedstrijden te verzekeren. Een andere belg, Peter Croes (SMO)
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werd in dezelfde wedstrijd 24e na een minder optimale voorbereiding. Van zodra de uitslag
beschikbaar is uiteraard meer informatie!

Dewilde en Adam winnen winterduatlon in Hofstade
Zondag, 04 maart 2012, Geschreven door Pieter Heemeryck, Hits: 294
Vorig jaar moest de SMO-atleet nog zijn meerdere erkennen in Nick Baelus maar dit jaar
slaagde Michael Dewilde er in om de zege weg te kapen in een natte tweede editie van de SP&O
winterduatlon.
Het was de jonge atleet Jonathan Wayaffe (SP&O) die als eerste individuele deelnemer de wisselzone
kwam binnengelopen een kleine halve minuut na de eerste lopers van enkele duoteams die de
wedstrijd meteen hard maakten. Michael Dewilde en Tim De Roover volgden op een 20-tal seconden
maar eenmaal op de fiets sloegen ze de handen in elkaar en reden steeds verder uit op de
concurrentie. Enkel Williams Busch sloot nog aan maar hij diende in de derde fietsronde toch te
lossen. In de afsluitende run bleek Dewilde nog over de meeste krachten te beschikken en kon hij
met een 15-tal seconden de winst op zak steken. Veteraan William Busch haalde het knap voor de
derde plaats. Kjel De Hertog (Scott) maakte een uittap naar de duatlonsport en werd vierde,
thuisatleet Wouter Meeus (SP&0) vervolledigde de top-5.

SMO-duo maakt zich klaar voor Worldcup Mooloolaba!
Zondag, 11 maart 2012, Geschreven door Pieter Heemeryck, Hits: 305
Binnen een tweetal weken maken SMO-atleten Simon De Cuyper en Peter Croes hun opwachting in
de Worldcup van Mooloolaba. (Australië) Voor beide Belgen wacht er een zware opdracht aangezien
er een zeer sterk deelnemersveld aan de start zal staan. Grootmachten als Frankrijk, Duitsland,
Australië, Nieuw Zeeland en Groot Brittanië brengen enkele hoogstaande namen uit het
internationale circuit aan de start waardoor er een zeer kwalitatieve wedstrijd wordt verwacht.
Een eerste grote test dus voor de Belgen die er maar al te graag hun internatioanle ranking willen
verstevigen, om zo startrecht in de hoogste afdeling van de Olympische triatlon te verkrijgen. De
Cuyper, in zijn laatste wedstrijd reeds knap 4e in de Africa Cup van Kaapstad staat alvast met
ambities (en vertrouwen) aan de start. Voor Croes was deze laatste een minder geslaagde
seizoensopener maar misschien dat hij in Australië toch de juiste vorm weer weet te pakken.

Belgische selectie EK triatlon / duatlon LD 2012 is bekend
Maandag, 12 maart 2012, Geschreven door Pieter Heemeryck, Hits: 883
De BTDF selecteerde 12 atleten voor het Europees Kampioenschap Junioren en Elite in het Israelische
Eilat (20-21 april). Vlaanderen vertegenwoordigt maar liefst 10 van de 12 atleten die eind april hun
opwachting zullen maken op deze kampioenschappen. Onder de Vlamingen uiteraard Vice Europees
Kampioen Jelle Geens die als laatstejaars misschien nog wel een stapje hoger kan gaan. Gisteren
toonde hij zich met een 4e plaats op het BK veldlopen alvast klaar voor dit EK.
Geens wordt vergezeld door een andere Vlaming, Tom Suetens die in de triatlon van Herderen reeds
zeer sterk voor de dag kwam. Suetens die vorig jaar een deel van zijn seizoen nog zag opgaan door
een sleutelbeenbreuk vecht zich dus nu terug naar een eerste EK-selectie. Van Waalse zijde
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worden Christophe Dekeyser en Erwin Vanderplancke naar voor geschoven. Bij de meisjes
zullen Charlotte Deldaele , die reeds deelnam aan de jeugdolympiade en Ine Couckuyt, regerend
Belgisch kampioene bij de Jeugd A de Belgische kleuren verdedigen. Beiden behaalden de beste
testresultaten op de selectiedag.
Bij de elites maar liefst 6 Vlamingen aan de start. Bij de vrouwen wordt er veel verwacht van Katrien
Verstuyft die haar 13e plaats van vorig jaar maar wat graag wenst te herhalen. Verstuyft liep zich
gisteren alvast naar een 11e plaats op het BK veldlopen. Sofie Hooghe, vorig jaar nog 6e op het EK
voor Beloften komt nu voor het eerst uit bij de Elites. Bij de mannen maar liefst drie SMO-atleten in
de vierkoppige selectie. Simon De Cuyper enPeter Croes als vaandeldragers worden vergezeld door
jongere atleten als Willem Brems en Pieter Heemeryck. Niet onbelangrijk te weten dat een top-8
plaats (zowel bij de vrouwen als mannen) op dit EK de BOIC-norm voor de OS 2012 betekent.

SMO-Specialized op 3 fronten in 2012
Vrijdag, 23 maart 2012, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 596, foto: Bert Wauters
SMO-Specialized stelde onlangs haar nieuwe ploeg
voor in De Roste Muis. In 2012 richt het team uit het
Meetjesland zich eens te meer op drie fronten. Ten
eerste wordt de kaart van de jeugd getrokken. Aan de
al ruime jonge juniores- en beloftenploeg van SMOSpecialized
wordt
dit
jaar Lukas
De
Jonghe toegevoegd. Speerpunt van de jeugdatleten is
vooral Ine Couckuyt, die een jaartje sterker, zich vooral
richt op de internationale wedstrijden. Maar
dé wedstrijd waar de meeste jeugdatleten naar uitkijken, is het Belgisch kampioenschap Sprint, waar
ze het maar al te graag opnemen tegen de elites. Bij die elites krijgt SMO-Specialized dit jaar
versterking van Charlene Ottevaere.
Sterke zwemster Ottevaere brak vorig seizoen definitief door en maakte op de kwartafstand de
aansluiting met de Belgische subtop. Ze is zelf onder de indruk van het feit dat een team als SMOSpecialized haar binnenhaalde. Met de progressie die ze nog boekte in de winter kan Charlene
mogelijk gaan voor nieuwe ereplaatsen.
Op de lange afstand is SMO-Specialized alvats verzekerd van één atlete in Hawaii. Melanie
Matthys werd knap zesde op haar debuut in de Ironman van Wales en verzekerde zich zo al vroeg
van een ticket. Haar hele seizoen zal in het teken van Hawaii staan, al pikt ze ook het BK lange
afstand mee. Als vice-Belgisch kampioene en winnares in Butgenbach in 2011 is ze één van de
favorietes voor de titel. Ook ploeggenoot Tom Vanderhoogerstraeteverlegt zijn focus naar de lange
afstand. Hij hoopt zich op de 70.3 Ironman van Mallorca te kwalificeren voor het WK in Las Vegas.
Zijn tweede doel ligt bij het ITU WK Long Distance in Spanje.
Naast de jeugd en de lange afstandsatleten, blijft er bij SMO-Specialized een stevige kern van
kwarttriatlon atleten. Met name Willem Brems, Simon De Cuyper en Peter Croes zijn hierbij de
speerpunten. Over die twee laatsten leest u de komende dagen meer in aparte voorbeschouwingen
op hun Olympische seizoen.
Ploegkapitein Michael Dewilde, die in 2012 overigens geen enkele hele triatlon op zijn programma
heeft staan, benadrukte nog dat SMO-Sepcialized voor een belangrijk jaar staat. Dat ze straks
mogelijk twee atleten in Londen krijgen, is één ding, maar naar de sponsors toe zou een mooie
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prestatie in de Belgische kampioenschappen per ploeg op 1 mei een mooie bonus zijn. "De laatste
jaren waren we er dichtbij , maar dit jaar willen we vol gaan voor de titel bij zowel de mannen als de
vrouwen. En ook op de individuele kampioenschappen hebben we een paar hete ijzers in het vuur",
aldus Michael.

De Cuyper en Croes samen op weg naar Londen
Vrijdag, 23 maart 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 569, Foto: Bert Wauters
"Als je één keer op de Spelen bent geweest, dan wil je
er alles aan doen om er opnieuw te geraken",
vertelt Peter Croes. "Voor mij is het een grote droom,
één die ik hoop in vervulling te zien gaan", vult Simon
De Cuyper mooi aan. De twee boegbeelden van SMOSpecialized gaan dit seizoen samen voor een ticket
voor de Olympische Spelen in Londen. Croes Control
was al langer kandidaat en schuimde tussen blessures
door met regelmaat de ITU wereldbekerwedstrijden
af. Simon "Coopertest" De Cuyper kwam vooral in de tweede helft mee internationaal aansluiten, tot
ieders verrassing, niet in het minst die van hemzelf. Wij spraken beide atleten uitgebreid in De Roste
Muis, vlak voor hun afreis naar Australië. Daar staat dit weekend in Mooloolaba de eerste
grote wedstrijd van het seizoen gepland.
Simon is blij om er bij te zijn in Australië en ook met de internationale erkenning. "Het was fijn om in
Zuid-Afrika (tijdens de eerste sprinttriatlon van het seizoen) bij de favorieten gerekend te worden.
Dat bewijst dat ze mij beginnen te kennen. Al was het voor mij ook wel een verrassing toen ik eind
vorig seizoen merkte hoeveel progressie ik gemaakt heb. Ik voelde me al langer goed, maar die
internationale resultaten waren toch mooi meegenomen. En natuurlijk was de keuze dan ook snel
gemaakt om dit jaar voluit voor een plek op de Olympische Spelen te gaan. Het is een jongensdroom
en ik zal er dan ook alles aan doen om in Londen te geraken", vertelt Simon.
Voor Peter Croes is het een mooi extraatje dat Simon als Belg ongeveer hetzelfde internationale
programma heeft als Peter. "Het kan soms erg eenzaam zijn om als sporter de hele wereld rond te
trekken. Dus vind ik het fijn om nu het gezelschap van Simon te hebben. Bovendien sterkt het me ook
emotioneel. Ik heb een enorm zware winter achter de rug. Dat zag je ook aan mijn resultaat in ZuidAfrika. Ik ben er twee weken later naartoe getrokken om zoveel mogelijk bij mijn pa te zijn. Zijn
zware ongeluk en zijn huidige toestand maakten het voor mij een moeilijke periode. We zien wel
weer wat progressie. En ik probeer er nu ook moed en kracht uit te putten. Hij is altijd niet alleen
mijn trainer, maar ook altijd mijn persoonlijke begeleider geweest, iemand die mij altijd wist te
motiveren. En ik weet dat hij niets liever zou hebben dan dat ik me kwalificeer voor Londen."
"Deelname aan de Olympische Spelen is met geen pen te beschrijven", gaat Peter verder. "De
Olympische triatlon is dé wedstrijd van je leven. Je merkt dat ook aan alles. Mensen hebben dit jaar
meer aandacht voor ons. Niet alleen voor Simon en mij, ook voor Katrien Verstuyft."
Ook bij Simon De Cuyper leeft de Olympische gedachte. "Ik word er nu constant op aangesproken.
Mensen zijn er echt mee bezig, maar ze hebben het moeilijk met de norm. Enerzijds zijn er de
internationale normen en je ITU ranking, anderzijds zijn er ook nog de normen van het BOIC. Niet
altijd even gemakkelijk om uit te leggen", reageert Simon.
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Beide atleten zullen in 2012 weinig thuis zijn. "Dat we nu meteen al een paar weken in Australië
zitten en nadien nog wat internationale trips hebben, maakt het niet altijd even gemakkelijk", legt
Simon uit. "Ook voor onze partners en onze familie is het natuurlijk zwaar, maar die begrijpen maar
al te best dat we er nu alles aan moeten doen om zoveel mogelijk punten te sprokkelen." Een paar
meter verderop knikt Annick, Simons vriendin, even begripvol met het hoofd.
Wanneer zien we de nummers 1 en 2 van het BK terug in België aan het werk? "We vliegen normaal
terug net voor of op de dag van de ploegenkampioenschappen. Het zou leuk zijn om daar nog op tijd
te geraken, want in die wedstrijd kunnen we SMO-Specialized misschien aan de titel helpen. Maar
het hoort erbij in een Olympisch jaar om mooie wedstrijden links te laten liggen. Onze voornaamste
focus ligt bij het EK. In Eilat moeten we een goed resultaat neerzetten en proberen onze selectie te
verzilveren", verduidelijkt Peter.
"En na de Olympische Spelen heb ik nog een afspraak met Peter", lacht Simon. "Ik zou hem graag
kloppen op het Belgisch kampioenschap in zijn Mechelen. Vorig jaar was het close en won hij.
Eigenlijk staat het 3-0 voor Peter, maar ik ben alvast van plan om tegen te scoren dit jaar."
Wij wensen beide atleten én Katrien Verstuyft heel veel succes in Mooloolaba. Van Verstuyft kan u
dit weekend overigens op Sporza online en op Radio 1 een uitgebreid pre-olympisch portret vinden.
De mannen gaan zaterdag om 15 u. plaatselijke tijd van start. U zal dus vroeg uit de veren moeten,
wil u de wedstrijd vanaf 6 u. onze tijd live volgen. Katrien Verstuyft en de andere dames treden
zondag om 12u45 aan, dan is het bij ons 3u45.

Simon De Cuyper 11de op wereldbeker
Zaterdag, 24 maart 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 640
Met een schitterende elfde plaats verbaasde Simon De Cuyper vriend en vijand op de eerste ITU
werelbeker wedstrijd van
het
zo
belangrijke
Olympische
seizoen.
In
het
Australische Mooloolaba zette hij een bijna perfecte race neer. De Cuyper kwam als 33ste uit het
water, op een tiental seconden van een kopgroep van 26, waar Peter Croes zich al in genesteld had.
De Belgen waren regelmatig vooraan te spotten in het fietsen en vlak voor halfweg probeerde Croes
Control samen met vier anderen te ontsnappen. Hun poging werd in de kiem gesmoord en voor het
grootste deel van de 40 km bleven 46 leiders bij elkaar in de kopgroep. Pas in de slotronde wist een
vijftal atleten zich af te scheiden.
Croes en De Cuyper wisselden vooraan en begonnen aan een lange loopspurt van 10 km. In een
bijzonder sterk internationaal veld kon Coopertest De Cuyper blijven aansluiten tot vlak voor
halfweg. Uiteindelijk bleken zes koplopers te sterk voorin. Laurent Vidal was de allersnelste loper en
haalde het voor Brad Kahlefeldt en David Hauss. Simon passeerde twee keer op plaats tien, maar
moest in de laatste ronde nog William Clarke en Maik Petzold voor zich dulden. Met een achterstand
van 1'01 op Vidal zet hij echter meteen een eerste knalprestatie neer, zeker gezien de enorme
tegenstand.
Peter Croes moest 3'45 toegeven op Vidal en werd 35ste. Hij probeerde wel de wedstrijd te maken
tijdens het fietsen en mag dan ook tevreden terugkijken op de eerste grote test van het seizoen.
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Provinciaal kampioenschap zwemloop kent groot succes
Vrijdag, 20 april 2012, geschreven door Bert Wauters, Hits: 263
Zondag 15 april vond in Maldegem de eerste
zwemloop van het seizoen plaats. Een organisatie van
de jeugdafdeling van het SMO-Specialized Triatlon
Team. De jeugdwerking van het Meetjeslandse
Triatlon Team kent zijn uitvalsbasis in de
sportgemeente Maldegem. Het St.-Annapark vormde
een ideale locatie voor de provinciale titelstrijd bij
jeugd en volwassenen.
De wissel- en finishzone bevonden zich op één centraal punt in een bosrijke en speelse omgeving.
Zo’n 150 jonge sporters werkten er aansluitend een zwem- en loopproef af over diverse afstanden.
Heel wat Meetjeslanders kwamen eens proeven van deze veelzijdige sport.
Het No Limit Team en Kempisch Triatlon Team zakten met hun jeugdafdelingen af naar het
Meetjesland. Provinciale titels waren er voor de Meetjeslandse jeugdatleten van SMOSpecialized: Eskill De Witte (St-Laureins) en Margot Haeck (Bentille) bij 12 jarigen. Eskill pakte de
eindoverwinning na een spannende strijd met leeftijdsgenoot Thijs De Wispelaere. Jano Van
Parys (Eeklo) en Ellen Van Wontergem (Eeklo) pakten de Oost-vlaamse titel bij de 14 jarigen.
Bij de dames pakte Kathleen Meire (Lembeke) de provinciale titel over 300m zwemmen en 3 km
lopen na een sterke loopproef. In de open reeks waren heel wat dames van de Irongirls actief die
samen toewerken naar een sprint of kwarttriatlon. Ze genoten duidelijk met volle teugen onder het
toeziend oog van coach Dirk.
Bij de open reeks bij de heren was het Jonas Trenson, de Eeklose MZV waterpolospeler, die als eerste
uit het water kwam. Uiteindelijk diende de Eeklonaar nog enkele plaatsen prijs te geven en finishte
als zevende. De jonge Antonio Hernaert (Atriac) pakte de overwinning bij de mannen. De triatleet
van de topsportschool finishte na 15’.

Belgische mannen gaan strijdend ten onder
Maandag, 23 april 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 473
Het EK triatlon in Eilat heeft de Belgische triatleten helaas geen stap dichter bij Londen gebracht. De
belangrijkste opsteker was dat Peter Croesprogressie blijft tonen, na een door alle omstandigheden
zware winter. Croes Control streed mee voorin, wisselde als vierde, maar zag in het afsluitende lopen
nog een aantal atleten passeren. Met een 23ste plaats na een niet onaardige wedstrijd mag hij
enigzins tevreden zijn. Minder tevreden wasSimon De Cuyper. Hij kwam net als een dag eerder
landgenote Katrien Verstuyft in het midden van een watergevecht terecht tijdens de onstuimige
zwemproeg. Het kostte hem veel energie op de fiets om terug te komen. En eenmaal in het lopen
vond hij nooit zijn Australische superbenen terug. Met een 29ste plaats zal hij wellicht ontgoocheld
terugkijken op het Israelische avontuur. Ook zijn andere SMO-Specialized ploeggenoot Willem
Bremswas ontgoocheld. Hij moest na een valpartij in het fietsen de wedstrijd staken. Scottatleet Pieter Heemeryck was de derde Belg op een 35ste plaats. Ah ja, Javier Gomez bij de mannen
en Nicola Spirig bij de vrouwen zijn de nieuwe Europese kampioenen, beiden voor de derde keer al.
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Ook de jongens juniores ontgoochelden in het hete Israel. Tom Suetens betaalde nog wat leergeld,
maar mocht terugkijken op een sterk zwem- en fietsnummer. Vooral Jelle Geens was ontgoocheld.
Hij kwam in het lopen nooit in zijn gewone ritme. Hij werd wel eerste Belg, op de 19de
plaats.Christophe De Keyser werd 30ste, Tom Suetens 39ste en Erwin Vanderplancke 50ste. Op
zondag knokte de jonge Belgische ploeg zich bij de juniores wel nog naar een mooie zesde plaats in
de team relay. In deze gemengde kwartetwedstrijden klopte België gerenommeerde landen als
Nederland en Duitsland. Winst ging niet verrassend naar Italië, dat bij de jongens al goud en zilver
pakte.

Alexis Choteau en Ine Couckuyt beste duatleten in Doornik
Zondag, 29 april 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 1008
Er was heel wat om te doen de laatste dagen en hoewel het even leek of het dilemma opgelost zou
worden door 500 meter te zwemmen in plaats van 750, besliste de organisatie van het BK
Sprinttriatlon in Doornik zondagmiddag dat het een duatlon zou worden. Saillant feit: wel duatlon als
wedstrijdformat, maar dan geen BK, geen titels, geen medailles! En dus ging het om de eer tussen de
tri- en de duatleten. Bij de dames hield Ine Couckuyt de eer van de triatletes hoog! Helaas is haar
overwinning het enige wat we van de dames te weten kwamen. Bij de mannen kregen we te horen
dat duatleten Alexis Choteau en Nicolas d'Harveng de snelsten waren, voor Jelle Geens.

Atriac voor de 3de keer op rij sterkste ploeg
Dinsdag, 01 mei 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 817
Er was heel wat te doen rond de triatlons van Cheaufours in Doornik de afgelopen dagen. Nadat het
BK Sprint een duatlon in plaats van een triatlon werd, besloot de organisatie na een aparte
temperatuursmeting in toch wel heel wisselvallig zwemwater dat 14 graden moest volstaan. En dus
kregen we een Beker van België met openwaterzwemmen. Daarin toonde Atriac zich voor de derde
keer het sterkste. De Antwerpse ploeg met Tim Brydenbach, Koen Veramme, Marc Geerts, David De
Grooff, Tom Mets, Yeray Luxem en Lander Dircken haalde het van SMO-Specialized. Het brons was
voor het Oilservice team van LTTL. TRIGT werd 4de en de jonge 185-mannen van SPTC van Marc
Herremans pakten een mooie vijfde plaats. Bij de dames kregen we een omgekeerde situatie. Daar
haalden de SMO-Specialized ladies het van Atriac. Die werden ex aequo tweede gezet met de dames
van EFC-ITC wegens driftende boeien en blijkbaar verkeerde starttijden.
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Simon De Cuyper wint 1ste wereldbeker in Huatulco
Zondag, 06 mei 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 1556
Simon De Cuyper heeft vandaag geschiedenis
geschreven. De atleet van het SMO-Specialized team
was de allerbeste in de wereldbekerwedstrijd
vanHuatulco. De start was nochtans verre van
veelbelovend. Fransman Raphael zwom de
tegenstand op een hoopje. Peter Croes kwam op 55"
als eerste Belg uit het water. Simon De Cuyper had
dan al 1'45 achterstand. Pas in de slotronde van het
fietsen op een zwaar parcours rukte De Cuyper op
naar voren. Coopertest De Cuyper begon dan aan een indrukwekkende loopproef. Als 13de
begonnen, rukte hij dankzij de allersnelste tweede ronde van allemaal, op naar de derde plaats. En in
de slotronde ging hij voorbij leider Yorke. In de laatste kilometers stond Simon zijn leidersplaats niet
meer af. Hij won in een tijd van 2u02'34 en gooit daarmee de deur naar Londen weer wagenwijd
open. Nieuwzeelander Ryan Sissons werd op 16" tweede, de Oekrainer Sasinov was derde op 19".
Croes Control kwam als 28ste op 3'48 over de streep. Bij de dames hadden we ook al een knappe
prestatie vanKatrien Verstuyft gezien. Zij werd 10de in Huatulco.
UPDATE: Reactie van Simon aan de telefoon: Toen we Simon zondag om 16u45 plaatselijke tijd aan
de telefoon kregen, kon Coopertest De Cuyper het zelf nog niet geloven. "Ik begin het stilaan te
beseffen", vertelt Simon, "maar het is nog onwezenlijk. Vandaag zat alles een beetje mee, want ik
dacht na de eerste ronde zwemmen dat het al afgelopen was. Dat ging echt niet goed. Gelukkig
kwam ik in een groep terecht met een paar sterke fietsers. Ik had de indruk dat iedereen een beetje
schrik had van het stevige fietsparcours en dat het tempo daarom vooraan niet superhoog lag. Het
duurde lang voor we konden terugkomen, maar één keer ik me realiseerde dat we vooraan zouden
aansluiten, heb ik me rustig gehouden en me vooral voorbereid op het lopen. Dat betekende
voldoende energie opdoen, veel drinken. Ook in het lopen was het bij 35 graden opdracht om van
bevoorrading naar bevoorrading te lopen. Aan het einde van de derde ronde kreeg ik Yorke te
pakken en de vierde ronde ging ik er op en er over. Of ik het gevoeld heb dat ik aan de leiding liep?
Nauwelijks. Ik ben me blijven focussen op genoeg drinken aannemen en door te gaan. Je weet nooit
of je in de absolute finale de man met de hamer tegenkomt. Pas in de laatste honderd meter was ik
zeker van de overwinning en kon ik beginnen genieten. Het was een absoluut topgevoel in die laatste
meters. Helaas kan ik er nu nog niet ten volle van genieten. Het is me nog niet duidelijk hoe het nu
precies zit met de Olympische kwalificatie. Daarover heb ik morgen wellicht meer duidelijkheid, dus
blijf ik nog steeds verder werken naar San Diego en Madrid, mijn twee volgende wedstrijden. Los van
de kwalificatie kan ik me nu niet veroorloven om na een topwedstrijd als vandaag het in San Diego,
waar ik volgende week al start, minder goed te doen. Dat betekent dat ik de feestjes nog even moet
laten. Maar eind mei kom ik terug naar België en daar kijk ik naar uit, ook om in België weer eens uit
te pakken. Ondertussen bedank ik iedereen voor de massale toffe reacties!" aldus een bijzonder blije
Simon De Cuyper.
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Tom Vander Hoogerstraete mist podium op een haar in Mallorca
Zaterdag, 12 mei 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 574
Tom Vander Hoogerstraete leek in de 70.3 Ironman van Mallorca op weg naar de grootste stunt uit
zijn sportieve carrière. In de slotkilometers moest hij echter het hoofd buigen voor een podium vol
echte profs. Hij miste het podium op een handvol seconden na lang meegestreden te hebben met de
achtervolgers van Michael Raelert. De tweevoudige wereldkampioen op de 70.3 afstand domineerde
in het fietsen en het lopen in Mallorca. Hij bouwde een voorsprong uit van acht minuten op een
groep van vijf achtervolgers, waar snelste zwemmer Vander Hoogerstraete constant deel van
uitmaakte. In de afsluitende halve marathon werd Tom door de Duitse prof Michaël Goehner naar de
derde plaats verwezen en in de slotkilometers kwam ook nog de Australische prof Ben Allen hem
voorbij. Om in dit gezelschap een 4de plaats te pakken, is echter een topprestatie die veel respect
verdient. Ook de andere Belgen deden het goed.
Voormalig duatleet Timothy Van Houtem lijkt zijn pijlen volledig én met succes op triatlon te richten.
Een sterke fietsproef bracht hem vooraan in dewedstrijd. Met een 16de plaats overall kroonde hij
zich tot beste age group atleet in Mallorca. Wouter Vander Mast leek het hem nog moeilijk te gaan
maken. Wouter zwom uitstekend, bleef mee voorin bij het fietsen, maar bleek daarbij te veel energie
verbruikt te hebben. De atleet uit Brasschaat moest na 14 km lopen compleet leeg de strijd staken.
Zijn maatje Bart Schrooyen troefde aan de finish Lothar Leder af én pakte een mooie vijfde plaats
mee in zijn age group. Voor hem eindigde nog zo'n sterke Belg. Het deed ons vooral deugd dat Geert
Lauryssen na een rotjaar er sportief weer helemaal staat. Hij werd vierde age grouper overall en
pakte een zilveren plak in zijn eigen categorie. Team Hawi-atleet Raphael Amato werd knap derde in
zijn categorie.

Simon De Cuyper bevestigt in San Diego
Zondag, 13 mei 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 492
Na zijn winst vorige week in de wereldbeker van Huatulco mocht Simon De Cuyper aantreden tussen
de top elite atleten in de World Championship Series van San Diego. Samen met Peter Croes zette hij
een sterke zwemproef neer. De twee SMO-Specialized ploegmaats kwamen op een veertigtal
seconden van de koplopers uit het water en nestelden zich in een tweede achtervolgende groep.
Onder impuls van Tim Don en Chris McCormack kwam na twee ronden fietsen alles samen en kregen
we een kopgroep van 58 atleten. Vooral de Britten hielden voorin het tempo hoog om Jonathan
Brownlee in pole position naar de laatste wissel te brengen. Voor Jonnie was het zijn
eerste wedstrijd in 7 maanden, maar dat weerhield de jonge Brit er niet van om volgens beproefd
Brownlee concept er vanaf de eerste loopmeters van door te gaan. Richard Murray, ex-winnaar van
de ETU Cup in Brasschaat, kon tot halfweg in zijn spoor blijven, maar moest uiteindelijk blij zijn met
brons omdat Sven Riederer nog naar het zilver liep. Het goud was ontegensprekelijk voor Brownlee.
Simon De Cuyper bevestigde opnieuw zijn loopkwaliteiten tussen de wereldtop en legde beslag op
een schitterende 16de plaats, op 1'08 van Brownlee. Hij klopte onder andere Macca, Kahlefeldt, Rana
en andere Shoemakers. Peter Croes werd op net geen 3 minuten 45ste. Croes Control reageerde kort
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via twitter: "Simon brengt de bevestiging met een schitterende 16de plaats in een zwaar
deelnemersveld. Ikzelf moet op zoek naar kilometers en vermogen in de run", aldus Peter.

Peter Denteneer breekt helemaal door in Geel
Zondag, 13 mei 2012, geschreven door Hans Cleemput, Hits: 974
Peter Denteneer is aan een topseizoen bezig. De 185-atleet pakte op indrukwekkende wijze zijn
zesde overwinning van het nog prille triatlonseizoen in de eerste openwater kwarttriatlon in Geel.
Denteneer volgde samen met Bart Colpaert en 185-ploeggenoot Marten Van Riel op nauwelijks 10"
van leider Willem Brems na de 1500 meter zwemmen in water van 15,5 garden Celsius. Warm
genoeg voor triatlon en dus kregen we een wedstrijd op het scherp van de snee. De twee Wolven van
Marc Herremans, Denteneer en vooral Van Riel dreven het tempo tijdens het fietsen op. Willem
Brems nestelde zich tussen de twee roodhemden en met zijn drieën gingen ze de rechtstreekse
confrontatie met Pieter Heemeryck aan. Dé topfavoriet zag met een wonde aan de vinger de rest
verder weglopen halverwege het fietsen en daar achter vielen na Bart Colpaert en Nick De Busschere
al flinke gaten. En dus werd het voorin een strijd met zijn drieën. Denteneer wisselde het snelst en
ging vlot voorbij Brems en lefgozer Van Riel. Al na 1 ronde lopen lag de zege voor het grijpen voor
Peter. Met een stabiel loopnummer zette Peter Denteneer de beste prestatie van zijn nog jonge
triatloncarriere neer. Zesde overwinning van het seizoen en dat te midden een hongerig niet-stayer
topveld in deze jubileumeditie van de kwarttriatlon van Geel. De 25ste winnaar in Geel heet dus
Peter Denteneer. "De niet-stayer discipline is normaal niet mijn ding", vertelde Peter, "maar met heel
veel dank aan Marten Van Riel is het me hier vandaag gelukt. Marten heeft heel hard gefietst voor
mij, al had hij achteraf bekeken zijn eigen gang kunnen gaan. Ik kan helaas vanavond geen feestje
vieren, maar ik ga zeker Marten trakteren voor al dat kopwerk op de fiets. Voor mij komen namelijk
de examens eraan, zodat er de volgende weken wat minder training en wedstrijden aankomen. Maar
ik zit momenteel in vorm en hoop dat de komende tijd verder te verzilveren", aldus een blije
Denteneer. Zijn partner Jolien Lewyllie was eerder al tweede geworden in de aparte dameswedstrijd.
Maar eerst nog even over de mannen, want achter Peter Denteneer getuigde Marten Van Riel van al
zijn talent. In zijn allereerste kwarttriatlon pakte hij oververdiend de zilveren plak. Willem Brems, de
SMO-Specialized atleet uit Herselt, was bijzonder tevreden met het brons voor eigen volk. Colpie
mag ook terugkijken op een geslaagde seizoensopener na zijn operatie eerder deze winter. Bart
Colpaert werd net als vorig jaar vierde. Hannes Cool klopte een verkrampte Tim Brydenbach voor
plaats 5.
Bij de dames leek Jolien Lewyllie lang op weg naar de zege, maar in de slotronde van het lopen,
moest ze de leiderspositie en de winst afstaan aan zegekoningin Joke Coysman. Lewyllie ging na het
zwemmen met een goeie 2' aan de leiding voor Coysman en Karolien Geerts en 3'20 op Anke
Matthyssen. In het afsluitende lopen toonde Coysman zich in de laatste ronde het sterkste. Lewyllie
werd knap tweede en vanuit de achtergrond knokte feestbeest Debbie Verstraete, die twee weken
geleden in het huwelijksbootje stapte, zich terug naar de derde plaats. Zij zorgde op het podium voor
een bijzonder emotioneel moment door haar bronzen plak op te dragen aan Etienne Croes.
Op de sprintafstand ging de overwinning na een sterk fiets- en loopnummer naar Lukas Bosmans. Die
klopte Jan De Henau en Laurens Verluyten. Bij de dames was de koningin van de sprintafstand Eva
Kennis weer een klasse te sterk. Zij haalde het voor Sarah Verjans en Kathleen Meire.
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Vander Hoogerstraete en Coysman winnen in Zwijndrecht
Maandag, 28 mei 2012, geschreven door Kilian Hendrickx, Hits: 447
Met 27°C werd het een warme editie van de Van Moer
Triatlon Zwijndrecht, als was er wel verfrissing van het
zwemwater dat 15,2°C was. Er moest voor deze nondrafting wedstrijd 1000m gezwommen worden in het
Doeldok, gevolgd door 45km fietsen en 10,5km lopen.
Tom Vander Hoogerstraete en Willem Brems hadden na
2 zwemronden al een voorsprong van 1'30" op Kjell De
hertog, die gevolgd werd door een viertal.
Na de tweede wissel waren beide leiders nog samen en
hadden ze hun voorsprong verder uitgediept. Vander Hoogerstraete was de betere loper en won
voor Brems. In de achtergrond had Hannes Vandermoere zich intussen naar de derde plaats geknokt.
Bij de dames waren het Joke Coysman en Carolien Geerts die de kop van de wedstrijd vormden
tijdens het fietsen. Ondanks een snelle wissel van Geerts werd ze snel voorbijgelopen door Coysman
die overtuigend won.

Flanders Cup Zwevegem
Maandag, 28 mei 2012, geschreven door Kilian Hendrickx, Hits: 572
In de Flanders cup van Zwevegem, die samen met het BK jeugdtriatlon plaatsvond hebben Frone
Wouters en Pieter Heemeryck, zich zondag de sterksten getoond. In het zwemmen konden Marten
Van Riel en Adam Lambrecht een kleine kloof slaan op een achtervolgende groep met Lander
Dircken, Tom Mets, Maarten Debolster, Pieter Heemeryck en Bert Decoene. Er was in het fietsen
echter niet veel te doen aan Marten en Adam, en ze diepten hun voorsprong verder uit van 20
seconden naar een volle minuut.
Marten kon zich nog een tiental seconden losmaken op Adam, en begon als eerste te lopen. Adam
Lambrechts, een mindere loper, eindigde nog op de 5e plaats. Pieter Heemeryck kon na 3,5km lopen
het gat met Marten nog dichten en had aan de finish een halve minuut voorsprong. Tom Mets kon
ook nog een halve minuut van Maarten De Bolster weglopen en vervolledigde het podium.
Linde Herreman kwam als eerst dame uit het water, en begon met 10 seconden voorsprong aan het
fietsen. Ze voelde echter al snel dat de fietsbenen niet goed waren. Frone Wouters kon de
aansluiting maken, en Linde moest op de brug al direct lossen. Intussen waren 2 dames dichterbij
gekomen en Linde liet zich uitzakken tot bij SMO ploeggenote Charlene Ottevaere en Lieselot
Bossuyt.
Frone kon haar voorsprong behouden en begon met een voorsprong van 3’30” te lopen. De 3
achtervolgers kwamen samen aan de wisselzone en het was Lieselot die het snelst wisselde, gevolgd
door Linde en Charlene. Lieselot Bossuyt kon nog 1’30” goedmaken, maar Frone Wouters pakte de
overwinning. Charlene Ottevaere moest Linde Herreman laten gaan, die de derde podiumplek pakte.
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Croes maakt favorietenrol waar, Matthys op herhaling
Zaterdag, 02 juni 2012, geschreven door Hans Cleemput, hits: 997
Het zijn slechts drie tricolore streepjes dwars over zijn SMO-Specialized uitrusting, maar Peter
Croes toonde zich in Sint-Laureins een waardig kampioen op de kwartafstand. Sinds zijn titel vorig
jaar in Izegem zagen we Croes Control nauwelijks nog in België aan het werk, wegens een volledige
internationale kalender in het teken van de OS in Londen. Nu die Olympische deur definitief op slot
lijkt te zitten, kan Peter zich weer voor zijn thuissupporters tonen. En dat deed hij dus met verve in
de 26ste editie van de Boerenkreektriatlon, één van de eerste zonder voorzitter Higan Holderbeke
die zwaar ziek is, maar ongetwijfeld blij zal zijn met een klinkende naam als Croes op het palmares.
Bij de dames was thuisclub SMO-Specialized ook aan het feest. Melanie Matthys won voor het
tweede jaar op rij in Sint-Laureins.
Melanie komt terug na een aanslepende blessure, wat merkbaar te zien was tijdens haar
zwemnummer. Ze stapte moeizaam als derde uit het water op ruime achterstand van snelste
zwemster Veerle Leeten (die een regelmatige wedstrijd bekroond zag met een mooie zevende plaats)
en de runner-up van vorig jaar Anke Matthyssen. De kopdame van het Karhu-testteam greep tijdens
de 43 km niet-stayeren de leidersplaats, maar moest die in de laatste kilometers afstaan aan bijna
naamgenote Matthys. In de afsluitende 10 km lopen begonnen bij Anke Matthyssen de inspanningen
van de vorige vier weken (Sint-Laureins was haar vijfde wedstrijd op rij) te wegen. Ze zag Melanie
Matthys steeds verder weg lopen. De SMO-Specialized atlete kwam glunderend opnieuw als
winnares binnen en hoopt de rest van de week pijnvrij door te brengen richting 111 in La Roche
volgend weekend. Achter haar was het feestje helemaal compleet toen in de slotkilometer AnneMarie Dupont haar duivels ontbond en voorbij Anke Matthyssen naar het zilver stormde. Anke werd
derde, Karolien Weuts vierde en eerste veterane Caroline Devos was vijfde.
Bij de mannen stond er zoals gezegd geen maat op Peter Croes. In het zwemmen nam Frederik
Dormaels (mét opvallende roze badmuts) de kopstart, maar Croes Control stelde niet veel later orde
op zaken en pakte een twintigtal seconden voorsprong op een achtervolgend groepje met Dormaels,
Maarten De Bolster en David De Grooff. Die laatste twee vormden tijdens het fietsen samen met
Hannes Cool een eerste achtervolgende trio, maar halfweg kwam Michael Dewilde er als eens
pletwals overheen. Met de snelste fietsproef van de dag rukte de drievoudige winnaar van SintLaureins op tot op één minuut van Croes. Die liet er in het lopen echter geen twijfel over bestaan wie
de sterkste was. David De Grooff schoof al snel door naar positie twee en kroonde zich tot beste van
de rest. Het zilver stond de glunderende jonge Atriac-atleet goed. Michael Dewilde zette alles op
alles en knokte zich naar het podium voor eigen volk. Hij werd derde. Hannes Cool pakte plaats vier.
In een Oil Service-spurtje ging een blije Matthias Laureys zijn ploeggenoot Maarten De Bolster nipt
vooraf voor de vijfde plaats. En eerstejaarsbelofte Lukas De Jonghe schuwde met zijn knappe
techniek tijdens het fietsen de risico's niet en maakte daarmee heel wat tijd en plaatsen goed. Hij
werd heel mooi zevende.
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SMO-Specialized atleet Simon De Cuyper zeker van zijn Olympic
spot
Woensdag, 06 juni 2012, geschreven door Bert Wauters, Hits: 377
De B.O.I.C.-selectiecommissie besliste gisteren om triatleet Simon De
Cuyper (25) toe te voegen aan de Olympische ploeg. De SMOSpecialized atleet voldeed zowel aan de internationale criteria als
de B.O.I.C.-criteria. Met zijn voorbije wereldbekeroverwinning
in Huatulco (Mexico) verzekerde hij zich van een Olympisch ticket.
De triatlonsport is één van de snelst groeiende en spectaculairste
sporten binnen het Olympisch programma. De wedstrijd in Hyde Park
bestaat uit 1.500 m. zwemmen, 43 km. fietsen en 10 km. lopen. De
wissels tussen het zwemmen, fietsen en lopen zijn een deel van de
wedstrijd waar belangrijke seconden kunnen gewonnen of verloren
worden in de wisselzone.

Timothy Van Houtem klopt Axel Zeebroek op eigen terrein
Zondag, 10 juni 2012; geschreven door Hans Cleemput, Hits: 1585
Het fietsparcours in en rond zijn eigen La Roche kende hij als zijn broekzak, maar Axel Zeebroek deed
geen verkenning van het loopparcours en het was precies daarin dat hij de zege in de allereerste 111
van La Roche aan de verrassende Timothy Van Houtem moest laten. Wij hadden de duatleet van
DTTA vooraf getipt als kanshebber, maar het leek vooral de wedstrijd van Zeebroek en Tom Vander
Hoogerstraete te gaan worden. Die twee gingen tot halfweg de 100 km fietsen op een loodzwaar
parcours de strijd met elkaar aan, maar voor SMO-Specialized atleet Vander Hoogerstraete, die last
had van zijn knie, was de laatste ronde fietsen er te veel aan. Hij liep op het gemak uit en werd
uiteindelijk zesde. Vooraan knalde Uplace-atleet Zeebroek als eerste de wisselzone binnen. Hij had
bijna een minuut voorsprong op Van Houtem. Die liep Axel nog voor halfweg de afsluitende 10 km
lopen in. Even hielden ze gelijke tred, tot Van Houtem in een steile afdaling een versnelling plaatste.
In de slotfase kwam Axel nog even opzetten, maar hij moest voor eigen volk zijn meerdere erkennen
in de supersterke Van Houtem. Rob Woestenborghs pakte met een indrukwekkende loopproeg de
bronzen medaille. Sylvain Denis werd 3e
Bij de dames kregen we een bijna gelijkaardig verloop. De Francaise Maud Cloix kwam als eerste uit
het water, voor Marijke Zeekant, die de overwinning zou behalen bij de Dames 50. Melanie
Matthys volgde als eerste van de favorietes. De winnares van Sint-Laureins bouwde een voorsprong
van twee minuten uit op de Nederlandse Tineke Van den Berg, maar ze kon in het afsluitende lopen
die voorsprong niet veilig stellen. Op een paar honderd meter van de finish ging Van den Berg over
Matthys heen. Ook voor de Nederlandse was het haar mooiste overwinning uit haar carrière. De
Waalse Marie Dessart werd knap derde.
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Stenn Goetstouwers en Anne-Marie Dupont winnen in Eeklo
Maandag, 25 juni 2012, geschreven door Kilian Hendrickx, Hits: 612
Stenn Goetstouwers en Anne-Marie Dupont hebben op indrukwekkende wijze de 5e editie van
de Bouwpunttriatlon van Eeklo gewonnen, die ondanks de wedstrijden in Antwerpen en
Butchenbach toch helemaal volzet was.
Om stipt half twee ging wave 1 van start met 140 gelicentieerde atleten.
Stenn Goetstouwers ging er van bij de start vandoor, gevolgd door Maarten De Bolster en Steven Van
Heirseele. Dit trio had zich reeds een halve minuut kunnen afscheiden van de achtervolgers.
Daar ging de strijd tussen Mathias Laureys en SMO-atleten Lucas De Jonghe en Bas Van Dijcke.
Tijdens een zware en winderige fietsproef kon Goetstouwers zijn voorsprong tot 1 minuut
uitbouwen. Steven Van Heirseele had tijdens de 39km lange fietsproef de tweede plaats
overgenomen van Maarten De Bolster.
In de afsluitende loopproef over 10.5km probeerde Steven nog alles recht te zetten en realiseerde
hierbij waarschijnlijk de snelste looptijd, maar de poulain van Marc Herremans hield mooi stand.
Van Heirseele strandde op 35 seconden en werd hiermee winnaar bij de heren 40+
Maarten De Bolster kon nog maar net stand houden tegen een aanstormende Mathias Laureys.
Bij de dames kon de Portugese Filipa Pais als eerste de fietsschoenen aantrekken.
Anne-Marie Dupont kon de minuut achterstand op de Portugese echter ombuigen in bijna 2 minuten
voorsprong. Tijdens de afsluitende loopproef werd ze niet meer bedreigd. Filipa Pais moest zich wel
nog reppen om haar 2e plaats veilig te stellen tegen Elke Naets.

Lefgozer Lukas De Jonghe sprint naar zege
Maandag, 09 juli 2012, geschreven door Hans Cleemput, hits: 416
De tweede editie van de Aronde kwarttriatlon van Middelkerke had ondanks de regenachtige
weersomstandigheden alle ingrediënten van een topwedstrijd. Veel publiek op de dijk, zeezwemmen
en veel animo en spanning zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Vooral de mannen hielden het
spannend tot in de laatste meters. Steven Van Heirseele en Lukas De Jonghe liepen de laatste drie
kilometer schouder tegen schouder en pas in de laatste honderd meter gaf lefgozer Lukas De Jonghe
de ervaren Van Heirseele een metertje voorsprong om dan ongenadig achter zijn rug een snelle
eindrush in te zetten. SMO-Specialized atleet De Jonghe pakte zo, na al een paar mooie ereplaatsen,
zijn allereerste overwinning op een kwarttriatlon. Van Heirseele moest voor de derde keer dit
seizoen vrede nemen met de tweede plaats. Wout Moreel rondde zijn inhaalrace af met de derde
plaats.
Bij de dames schoof Femke Reynaert een plaatsje op tegenover vorig jaar. Toen moest ze minuten
toegeven op Francoise Theate. Dit jaar waren de rollen omgekeerd. Theate zat samen met Deborah
Van Gossum en Lieve Paulus-Cappaert vooraan in het zwemmen, maar Reynaert volgde op niet al te
grote achterstand. Als vierde kwam Marieke Blomme op het strand toe. De wielrenster greep tijdens
de 40 km fietsen meteen de leiding, maar iets na halfweg het lopen op de zeedijk moest ze haar
leidersplaats afstaan aan Femke Reynaert. Blomme zou nog terugzakken naar de zevende plaats.
Ondertussen hield Reynaert haar Waalse concurrente op een halve minuut zodat ze volop kon
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genieten van de slotkilometer tussen een massa toeschouwers. Theate werd tweede (en eerste
veterane). Deborah Van Gossum etaleerde haar progressie in het lopen met een knappe bronzen
podiumplaats.
Bij de mannen was het de partner van Deborah, Nelis Pex, die als eerste uit het water stapte. Hij had
een kleine voorsprong op Anthony Devos en een groepje met Lukas De Jonghe, Tim Baelus, Steven
Van Heirseele, Jeroen Meul en de Australiër Daniel Standen. Anthony Devos wisselde het snelst,
maar gaf na een paar honderd meter lopen op wegens een blessure. En daarna kregen we dus de
tweestrijd tussen Van Heirseele en De Jonghe. Die had aanvankelijk een twintigtal meter voorsprong
op de Driekant-atleet. Maar Steven liep het gat dicht en leek er even op en over te gaan, maar dat
was zonder lefgozer De Jonghe gerekend. Die beet zich vast in het spoor van Van Heirseele. "Ik kon
niet beter op dat moment", bekende Lukas achteraf. "Ik was al blij dat ik met Steven mee kon. Het
tempo bleef wel constant hoog, maar ik hoopte op het einde nog genoeg energie te hebben voor de
eindspurt. Daarin liet ik Steven heel even voor om dan achter zijn rug weg te sprinten. Dit doet me
deugd. Het is mijn allereerste overwinning op een kwarttriatlon. Ik heb ooit eens de korte afstand in
l'Eau d'Heure gewonnen, maar dat is al een hele tijd geleden, dus ik ben hier erg blij mee",
aldus winnaar De Jonghe.

Ironman Zurich 7 op 7 voor SMOSpecialized
Zaterdag, 21 juli 2012, geschreven door Bert Wauters,
Hits: 372
Vorige zondag stonden tussen de vele Belgen ook 7
SMO'ers aan de start op de Ironman Zurich, waarvan
6 voor hun vuurdoop. Alle atleten doorstonden met
glans hun dag!

Steun SMO-Specialized atleet Simon De Cuyper.
Maandag, 30 juli 2012, geschreven door Bert Wauters, hits: 520
Steun SMO-Specialized atleet Simon De Cuyper tijdens zijn unieke ervaring in Londen!
Fietstocht en/of pastapastabuffet met live uitzending van de wedstrijd op de Olympische Spelen.

Dinsdag 7 augustus verzamelen om 8u30 aan Hubo Eeklo (of om 9u aan de Roste Muis) voor een
gezamenlijke groepsrit.
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Vanaf 11u30 is iedereen welkom in restaurant De Roste Muis (Drijdijk 2 te 9988 WaterlandOudeman) voor het pastabuffet en de live uitzending van de Olympische triatlon. De Roste Muis, één
van de vaste partners van het triatlon team doet voor alle geïnteresseerden een speciale actie.

Interview Simon De Cuyper
Dinsdag, 31 juli 2012, geschreven door Jim De Sitter, Hits: 811
De Olympische Spelen zijn aan hun 4e dag toe. Triatlete Katrien Verstuyft vertrok vorige week naar
Londen en liep al mee in de openingsceremonie. Simon De Cuyper reist vandaag af naar Londen. Ik
belde de jonge Leuvenaar gisteren even aan de vooravond van zijn eerste Olympische avontuur.
Simon, hoe gaat het met je
Goed, maar het begint nu toch wel een beetje te kriebelen. Ik zie het helemaal zitten en kijk er
enorm naar uit. De conditie is prima, maar ik begin nu toch wel een beetje nerveus te worden :-)
Waar ga je verblijven?
In het Olympisch dorp. Er zijn triatleten die in een hotelletje vlak bij Hydepark logeren, maar wij
hebben er voor gekozen om in het Olympisch dorp te logeren.
Hoe ziet jou laatste week voor de wedstrijd er uit?
Dinsdag reis ik naar Londen met de trein. Ik plan nog een looptraining 's avonds, maar het zal er een
beetje vanaf hangen hoe de reis zelf verloopt. Als ik hier toekom wil ik me eerst installeren, effe
kijken hoe en waar alles is, hoe het er ginder aan toe gaat enz.
En dan de rest van de week worden er elke dag toch nog een 2-3 tal trainingen afgewerkt. Het is wel
afbouwen, dus intensiteit en quantiteit worden wel wat terug geschroefd.
Ga je nog naar andere sporten kijken?
We hebben die mogelijkheid om als atleet naar andere wedstrijden te gaan kijken. Maar voor mijn
wedstrijd waarschijnlijk niet. Daarna blijf ik nog wat in Londen en ga ik zeker nog wat andere sporten
gaan bekijken. Maar voor de wedstrijd wil ik toch zo veel mogelijk gefocust blijven.
Hoe kijk je tegen de wedstrijd zelf aan?
Ik heb geen echte ambitie hier. Dit zijn voor mij "de Spelen zonder druk". Ik zou voor mezelf wel
graag binnen de 16 beste looptijden lopen.
Hoe de wedstrijd zal verlopen is moeilijk te zeggen. Je zit hier met wereldtop, maar er zijn
wereldbekers met een zwaardere bezetting. Dat komt natuurlijk doordat elk land maximum 3 atleten
mag afvaardigen. Er wordt maar met 55 atleten gestart, dus er zal bij de start al minder "gevochten"
worden. Het is een vlak fietsparcours, dus het tempo zal bepalen hoe zwaar de wedstrijd wordt. De
kans is reëel dat alles op de fiets samen komt in één grote groep. Het kan ook zijn dat er zich een
elite groep afsplitst met daarin o.a. de Brownlee's, Gomez en de Russen. Maar ook dan zal het niet
niet aan mij zijn om te gaan jagen in de fietsgroep, en zet ik alles op het lopen.
We wensen je alvast heel veel succes!
bedankt
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Simon De Cuyper 26ste in Londen
Woensdag, 08 augustus 2012, geschreven door Hans Cleemput, hits: 358
Simon De Cuyper heeft zijn debuut op de Olympische Spelen niet gemist. De SMO-Specialized atleet
zette één van zijn beste zwemnummers in het internationale circuit neer, maar kwam net te kort om
de aansluiting te vinden bij de eerste grote groep. Een tijdje mengde hij zich in het kopwerk in de
achtervolging, maar hij doseerde zijn krachten voldoende en kwam na een vlotte wissel in het spoor
van Richard Murray te zitten. In de laatste tien kilometer doorheen Hyde Park raapte hij nog wat
atleten op, met een schitterende 26ste plaats tot gevolg. Morgen volgt meer. Ah ja, en de winnende
Brownlee was Alistair, voor Javier Gomez en broertje Jonathan.
Donderdag, 9 augustus 2012, geschreven door Bert
Wauters
Op zijn Olympisch debuut kon onze landgenoot Simon
De Cuyper behoorlijk standhouden in het zwemmen
en kwam op 22 seconden van leider Varga(CZR) uit
het water.
Thuisfavorieten, de broers Alistair en Jonathan Brownlee (GBR) en Spanjaard Javier Gomez voerden
het commando en zouden hun voorsprong niet meer afgeven.
In het fietsen streed Simon in een 2e achtervolgende groep, maar de leiders werden niet meer
bijgehaald. Tijdens het lopen wist De Cuyper stand te houden en finishte op 3'35 van winnaar Alistair
Brownlee (1u46'25"). Zilver was voor Gomez op 11", brons voor Jonathan Brownlee op 31".

Recreatieve triatlon(s) Maldegem op 15 september 2012
Donderdag, 16 augustus 2012, geschreven door Jim De Sitter, Hits: 319
Drie Maldegemse sportverenigingen : SMO- Specialized triatlon team, MEGA zwemclub en
Atletiekclub Meetjeslandse hebben opnieuw de handen in mekaar geslagen om een recreatieve
triatlon voor de jeugd te organiseren. Er worden 2 reeksen voorzien voor jongeren. De heren/dames
12-13 jaar starten om 10 uur voor een trip van 250m zwemmen, 5km fietsen en 2km lopen. Rond
10u30 komen de 14-15 jarigen aan bod voor respectievelijk 300m zwemmen, 10km fietsen en 2,8km
lopen.
Het zwemmen gebeurt in het gemeentelijke Sint-Anna zwembad, het fietsen is in het plaatselijke
park op grotendeels onverharde wegen zodat een mountainbike of gewone fiets aangewezen is.
Inschrijven kan gebeuren bij steven.haeck1@telenet.be met vermelding van leeftijd, geslacht en
adres. De deelnameprijs bedraagt 7 Euro.
De 15 plussers kunnen hun hartje ophalen in een sprinttriatlon vanaf 14 uur (750 m zwemmen, 20
km fietsen en 5 km lopen) georganiseerd door de sportraad. De sprinttriatlon is verdeeld
in maximum 5 verschillende startreeksen. Ook hier gaat het zwemmen door in het zwembad. Fietsen
gebeurt in tegenstelling met ochtendsessie wel op de weg.
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Opnieuw meer dan 1.000 deelnemers aan de Mr T
Zaterdag, 18 augustus 2012, geschreven door Kilian Hendrickx, hits: 653
Op zondag 19 augustus is de grootste recreatieve sprinttriathlon van Vlaanderen opnieuw te gast in
de grootste sportsite van Vlaanderen, en dit voor de elfde keer al. Vanzelfsprekend blijven we ook dit
jaar vier verschillende wedstrijden aanbieden, waardoor werkelijk iedereen de kans krijgt om zich
sportief uit te leven, van recreant tot getrainde atleet.
Jolien, Rik en Vincent, de ochtend presentatoren van Q-Music, vervoegen dit keer de habitués van
het VTM-soapteam. Ze zetten hun eerste passen in de wereld van triatlon onder begeleiding van een
atleet van Olympisch kaliber.
Met hun aanwezigheid steunen het VTM-soapteam en Mr T Triathlonclub drie goede doelen: het
sociale project ; Leiekaai 117' een ontmoetingsruimte voor bewoners van hoogbouwappartementen
in de wijk Brugse Poort, Dental Mission – een project rond tandheelkundige projecten in de Filipijnen
en To Walk Again.
De triatlonsport heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Niet in het minst omdat
clubs zoals Mr T al meer dan tien jaar lang de drempel naar de sport bijzonder laag houden. Getuige
daarvan de het aantal deelnemers aan de jubileumeditie van vorig jaar: meer dan 1.000 atleten,
waaronder heel wat recreanten die voor het eerst aan een triathlon deelnamen.
Uiteraard ligt deze filosofie ook aan de basis van de samenwerking met Sporta, een organisatie die
met projecten als 'Ventouristen' uitvoerig bewezen heeft sportieve drempels te kunnen verlagen.
Om deze filosofie ook dit jaar waar te maken, presenteert Mr T het volgend programma:
• Mr T start met een Just-For-Fun Triathlon (250m zwemmen, 10km fietsen en 2,5km lopen) zonder
tijdsregistratie of klassement. Zoals de naam het zegt, primeert hier de fun.
• Daarna volgt opnieuw een aparte Sprintwedstrijd enkel voor dames (750m zwemmen, 20km
fietsen en 5km lopen). Ieder jaar opnieuw ontdekken meer en meer dames deze unieke formule.
• Nog later duiken de mannen de Blaarmeersen in voor hun Sprinter (zelfde afstanden). Het
maximum van 460 deelnemers is al een tijdje bereikt.
• In de vooravond sluiten we af met een teamwedstrijd voor bedrijven- en vriendenteams (zelfde
afstanden, maar het eerste teamlid zwemt, de tweede fietst en de derde loopt).
Met dit programma wordt ook dit jaar de kaap van de 1000 deelnemers gerond.
Natuurlijk vermelden we graag dat ook een aantal Belgische subtoppers present zijn, waardoor het
ook aan de kop van de wedstrijd spannend belooft te worden. Bij de mannen staat dubbele exwinnaar Tom Van der Hoogerstraete (SMO) opnieuw aan de start. Bij de vrouwen belooft het een
open strijd te worden zonder uitgesproken favorieten.

SMO-Specialized pleegt opnieuw coup in de Mr T
Woensdag, 22 augustus 2012, geschreven door Patrick Vander Hoogerstraete, Hits: 259
Zondag onder een loden zon en massale belangstelling namen niet minder dan 1000 triatleten dan
aan de vier verschillende Mr (s) T triatlon wedstrijden te Gent . Geen geldprijzen maar een mooie
tuil bloemen , een kleine maar fijne naturaprijs voor de podia en voor iedereen een karton Gents
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“Gruut “bier gebrouwen door de Gentse stadsbrouwerij . De winst van het evenement wordt
integraal geschonken aan drie goede doelen : To Walk Again, Leiekaai 17 en , Dental Mission.
Naast een aantal BV ‘s uit de politieke , media en andere werelden steunden een aantal
vooraanstaande Vlaamse triatlon clubs dit eerbiedwaardig doel: ondermeer SMOSpecialized, LeieTriatlon team , 3KTL, SP&O, Irongirls , ETZ, MTV, Tri Unic.
Bij de dames won Ine Couckuyt voor de derde maal op rij. De SMO-atlete kwam pas op 1
minuut van Amber Rombaut uit het water maar had na nauwelijks 5 km fietsen deze achterstand
overbrugd. Amber volgde in deze stayerswedstrijd Ine als een schaduw. Tijdens het lopen maakte
Ine evenwel het verschil en overschreed met ruim 2 minuten voorsprong de finishlijn in de Vlaamse
topsporthal. Amber eindigde tweede, Fien Torbeynsderde. Met Elise Scheerens net buiten het
podium werden de vier eerste plaatsen ingenomen door dames van de min 23 categorie. Met zowel
een beste loop- en fietstijd bewees Ine dat ze klaar is voor het EK beloften op 2 september in Aquilas.
Bij de heren wou Tom Vander Hoogerstraete, ondanks een niet volledig herstelde blessure, voor een
vierde maal zijn Mr T wedstrijd succesvol beëindigen. Hij sloeg bij het zwemmen onmiddellijk een
kloof. Tijdens het fietsen groeide de voorsprong verder uit op een nochtans goed samenwerkende
achtervolgende groep . Onder luidde aanmoedigingen van zijn supporters slaagde Tom in zijn opzet
maar de twijfels omtrent de voortzetting van het seizoen blijven aanhouden . SMO
ploegmaat Lucas De Jonghe haalde het
opnieuw in een spannende eindsprint van Gilles
Cotteyn (LTT).
Toch was de succesnamiddag van het SMO-Specialized team nog niet voorbij. Ook de afsluitende
relay wedstrijd ,met niet minder dan 130 ploegen aan de slag, werd gewonnen door het SMOSpecialized team bestaande uit Valerie De Waele,Tom Vander Hoogerstraete en Simon De Vriendt .
Het Leie Triatlon Team werd 2de voor de ploeg van de provincie Oost- Vlaanderen. Dat triatleten
een aardig stukje kunnen tijdrijden mocht Iljo Keise bijna aan de lijve ondervinden. Zijn team werd
net niet op een ronde gefietst door een eendrachtig SMO-LTT duo.
Het triatlon evenement in Gent is en blijft een schitterende promotie voor de triatlonsport in
Vlaanderen. Beginner, recreant of topper , jong en oud komen er aan het trekken . Het resulteert
in een gezellig en leuke happening voor zowel toeschouwer als deelnemer . Enig minpuntje van de
anders zeer geslaagde organisatie was de verkeerschaos en files rond Watersportbaan waardoor
aantal toeschouwers niet tijdig ter plaatse raakten.
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XIII. Overige persberichten op het internet
DUATLON

Michael Dewilde wint in Hofstade
MAANDAG 05 MAART 2012, 03U00
IN SPORT
AUTEUR:(WGO)
ZEMST - De winterduatlon in Hofstade werd gewonnen door Michael Dewilde. De jonge Jonathan
Wayaffe wisselde na 3km lopen achter een paar duo's als eerste voor Dewilde en Tim De Roover, die
er daarna samen een spannend duel van maakten. In de eindafrekening was SMO-triatleet Dewilde
enkele tellen sneller dan zijn medevluchter. William Busch volgde als derde op iets meer dan een
minuut. Nummer vier werd Kjel De Hertog. Bij de vrouwen was er geen houden aan Stefanie Adam.
De Limburgse Kim Nulens keek als tweede tegen een achterstand van vijf minuten aan. De derde
plaats was voor Renilde Verryckt.

Triatleet De Cuyper: "Spelen kunnen boost zijn"

Simon De Cuyper staat erg dicht bij de Olympische Spelen.
MA 07/05/2012 - Simon De Cuyper heeft een grote stap gezet richting Olympische Spelen met zijn
zege in Huatulco. Eind deze maand weet de 25-jarige triatleet met zekerheid of hij zijn koffers mag
pakken voor Londen.
"Op de ranking sta ik nu op een plaats die recht geeft op een ticket voor de Spelen. Die plek moet ik
vasthouden tot eind mei. Van het BOIC moest ik het podium halen in een WB-manche. Ik vermoed
dat Huatulco hiervoor meetelt. Ze kunnen nu sowieso nog moeilijk naast mij", zegt De Cuyper aan
Sporza.
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"Peter Croes staat ook op een selecteerbare plek. Het zou tof zijn
als we met zijn tweeën naar Londen kunnen gaan."
"Ik heb in korte tijd heel veel verwezenlijkt. Voor oktober had
niemand gedacht dat ik naar de Spelen zou gaan. Een half jaar later
sta ik op de olympische ranking en heb ik twee keer het podium
gehaald in een Wereldbekermanche. Dat toont aan dat ik goed
bezig ben."
"Ik heb geen achtergrond in het zwemmen. Mijn eerste
wereldbekerwedstrijden waren rampzalig omdat ik niet goed
presteerde in het zwemmen. Ik heb jaar na jaar progressie gemaakt
en zo de aansluiting gevonden."
"Voor een topprestatie op olympisch niveau zal ik wel nog zeker twee jaar hard moeten werken.
Maar een deelname in Londen kan mij wel een enorme boost geven. Ik zou er veel kunnen leren."

Simon De Cuyper wint wereldbekertriatlon in Mexico
Bron: belga.be

.
Simon De Cuyper heeft de wereldbekertriatlon in het
Mexicaanse Huatulco gewonnen. Het is de eerste grote zege
voor de 25-jarige Leuvenaar.
© getty.
De Cuyper had 2u02:34 nodig voor de 1,5 kilometer zwemmen,
40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen, en liet daarmee de
Nieuw-Zeelander Ryan Sissons zestien seconden achter zich. De
Oekraïner Danylo Sapunov werd op twintig seconden derde. Peter
Croes finishte als 28e op 3:48.
Bij de vrouwen ging de zege naar de Bermudaanse Flora Duffy. In
2u13:17 verwees ze de Braziliaanse Pamela Oliveira (2u13:46) en
de Mexicaanse Claudia Rivas (2u13:52) naar de ereplaatsen. Katrien Verstuyft werd in 2u16:28
tiende.
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Gentse Kinderen Strijden Tegen Triatleet Peter Croes In Ludieke
Zwemwedstrijd Te Rozebroeken.
Geplaatst Op Zaterdag, Juni 16, 2012 Door Johan, HNB
Op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni maken de Gentenaren en andere nieuwsgierigen tijd voor de
feestelijke opening van het spiksplinternieuwe Sport-en Recreatiecentrum Rozebroeken. Het
grootste sportcomplex van de Benelux verwent jong en oud met mooie prijzen, toffe spelletjes,
interessante promoties en een leuke uitdaging! Tien jongeren zullen het in een estafettewedstrijd in
het nieuwe zwembad opnemen tegen de gekende triatleet Peter Croes.
Zondag 17 juni ’12 om 14u vindt er een ludieke zwemuitdaging plaats in het Olympisch zwembad.
Tien sportieve kinderen (tussen 6 en 16 jaar) leggen een echte aflossingswedstrijd af tegen triatleet
Peter Croes. De kinderen leggen samen dus 250 meter af, terwijl Peter het dubbele voor zijn rekening
neemt. Door het unieke concept van het Olympisch bad dat door een ponton in twee wordt gedeeld
is het mogelijk dit tegelijk te doen. De kinderen starten vanaf de startblokken samen met Peter
Croes. Zij zwemmen 25 meter tot aan het ponton. Als zij het ponton raken mag het volgende kind
vanaf het ponton in het water duiken en zo de 25 meter in de andere richting zwemmen. Peter Croes
zwemt voorbij het ponton en doet de volle 50 meter en keert op het einde terug. Op deze manier
kunnen de sportievelingen tegen elkaar strijden in hetzelfde bad. Christophe Peeters (Schepen van
Financiën, Facility Management, Sport en Haven) zal het startschot geven en komt de zwemmers
aanmoedigen. Iedereen kan het spektakel vanop de tribune of zelfs in het zwembad live meevolgen.
“Rozebroeken is het eerste grote investeringsproject van de Stad Gent dat is gerealiseerd via publiekprivate samenwerking. De overheid, TMVW en S&R slaan de handen in elkaar om duizenden
Gentenaars, jong en oud, meer mogelijkheden te bieden om te sporten in de best mogelijke
omstandigheden.”
Wil jij de sportievelingen komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijd tegen Peter Croes, zorg dan dat
je paraat bent op zondag 17 juni ’12 om 14u!

Student en triatleet Simon De Cuyper grijpt ticket voor Olympische
Spelen
campuskrant Jaargang 23 nr. 10 (27 juni 2012)
Masterstudent Simon De Cuyper (25) won begin mei een
wereldbekerwedstrijd kwarttriatlon in Mexico. Daarmee haalde hij
een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Londen. “Zo’n
wedstrijd winnen, daar doe je het voor. Dan loop je weken op
wolken.”
Simon De Cuyper
KU Leuven - Rob Stevens
Bij een kwarttriatlon zwemmen de atleten 1,5 km, fietsen ze 40 km
en lopen ze 10 km – bij triatlon is dat respectievelijk 3,8, 180 en 42
km. “Lopen is mijn sterkste discipline, zwemmen mijn zwakste. Die
sport begon ik pas op mijn zestiende echt te beoefenen en ik heb
nog altijd een technische achterstand in te halen.”
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“Ik heb jarenlang alleen aan sport gedaan voor de fun”, zegt Simon, zoon van docent en
sportpsycholoog Bert De Cuyper van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. “Een
beetje squash, wat tennis, volley, karate ook. Maar in geen van die sporten was ik een uitblinker. Ik
voelde me niet meteen geroepen om topsporter te worden. En mijn ouders stuurden daar ook niet
erg op aan. Mijn droom toen ik 10 was? Architect worden. Dus koos ik voor wiskundewetenschappen. Dan kon ik later voor burgerlijk ingenieur studeren.”
Sneller klaar dan verwacht
“In het vijfde jaar middelbaar ben ik eerder toevallig met triatlon gestart. Ik voelde al snel de drang
om erin uit te blinken. De trainingen waren echt wel intensief. Dat zag ik niet te combineren met
ingenieursstudies. Daarom koos ik lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Ik spreidde
mijn studies om ze met sport te combineren. Ik plande eerst zes jaar. Maar na een paar jaar werd
duidelijk dat ik meer moest trainen om de top te halen. Daarom spreidde ik de studies nog wat meer
en deed ik er uiteindelijk acht jaar over. Dit jaar werkte ik alleen aan mijn thesis over isokinetische
krachttraining op de fiets.”
“In een gewone week train ik toch al gauw meer dan 20 uur. En bij de echt intensieve trainingsweken
zit ik aan 30 tot 35 uur. Dan doe je voor de rest niet veel méér dan languit op bed liggen! Dat valt
echt niet te combineren met academisch studiewerk.”
Simon heeft er net een training in Toulouse opzitten. Straks volgen nog drie weken in de Alpen en
een paar wedstrijden. En op 7 augustus beginnen de Olympische Spelen voor hem. “Dat was niet
direct de bedoeling. Ik mikte op de Spelen van 2016 in Rio. Maar kijk, ik ben sneller klaar dan mijn
trainer of ikzelf verwacht hadden. En tegen zo’n selectie zeg je geen ‘nee’.”
“De echte ambitie blijft wel 2016. Dan wil ik bij de eerste acht eindigen. Nu mik ik op een plaats bij de
eerste twintig. Vooral in het zwemmen moet ik nog een hoger niveau halen. Van de atleten die ik in
Mexico versloeg, gaan er twintig mee naar Londen. Maar daar komen nog eens twintig top-atleten
bij.”
Elk jaar beter
“De helft van de 55 geselecteerde atleten ken ik, want je komt elkaar ongeveer elke maand op een
wedstrijd tegen. Ik ben bij de jongsten in mijn sport: veel topatleten in kwarttriatlon zitten rond de
30. De twee topfavorieten zijn maar 21 en 23. Maar ja, die trainen al vanaf hun 6 jaar intensief voor
de drie disciplines. In elk geval weet ik na Londen veel beter hoe het er op Olympische Spelen aan toe
gaat en kan ik me des te efficiënter voorbereiden op Rio 2016. En dan op naar 2020!”
“Zonder succeservaringen hou je topsport echt niet vol, denk ik. Ik zit gelukkig nog in een fase
waarbij ik elk jaar beter word. Dat geeft me de kracht om door te gaan. Want ik moet er wel wat voor
opofferen. Dan denk ik niet alleen aan de gespreide studie, maar ook aan de sociale contacten: die
staan op een laag pitje.”
“Nu betaalt de sportfederatie alle kosten terug. En in september hoop ik op een Bloso-contract. Ik zal
niet op tien jaar ‘binnen’ zijn met deze sport. Maar ik houd er vast een berg mooie herinneringen aan
over.”
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Simon De Cuyper eindigt 25e in triatlon Hamburg
Bron: Sporza - ZA 21/07/2012
Simon De Cuyper is 25e geworden in de
sprinttriatlon van Hamburg. Dat is de zesde
manche van de World Championship Series. De
winst was voor de Zuid-Afrikaan Richard
Murray.
Simon De Cuyper (25) had 52 minuten en 42
seconden nodig om de 750 meter zwemmen, 20
kilometer fietsen en 5 kilometer lopen af te werken. Daarmee was hij net geen minuut trager dan
winnaar Murray.
Op 7 augustus staat De Cuyper aan de start van de olympische triatlon. Dan staat er 1500 meter
zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen op het programma.
De Cuyper: "Zeer tevreden na zware trainingsperiode"
Simon De Cuyper was achteraf tevreden met zijn 25e plaats. "Ik trainde 10 dagen in de Alpen, in de
buurt van de col de la Madeleine. Het was een zware, maar goede stage."
De Cuyper verloor in het lopen nog wat plaatsen door een gebrek aan frisheid. "Ik wou met het oog
op de Spelen een goed gevoel overhouden aan het zwemmen. Dat is alvast gelukt."
"Ik zat snel mee vooraan in de groep. Peter Croes piloteerde me in de laatste ronde ook naar voren."
De Cuyper last geen zware trainingen meer in. "Ik leef nu ontspannen naar de Spelen toe."
1.

Richard Murray (ZAf)

51'48"

2.

Javier Gomez (Spa)

51'53"

3.

Steffen Justus (Dui)

51'59"

25.

Simon De Cuyper

52'42"

48.

Peter Croes

54'06"
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Triatleet Simon De Cuyper: "Top-8 in Rio"
Bron: 3/08/12 - Belga.be

Dinsdag verdedigt Simon De Cuyper de Belgische kleuren in de olympische triatlon. In Hyde Park
starten 55 deelnemers voor anderhalve kilometer zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen.
"Gisteren ben ik het parcours gaan verkennen", vertelt de 25-jarige Leuvenaar. "Het wordt een heel
snelle race, dat is nu al duidelijk. De eerste 350 meter van het zwemmen zijn cruciaal. Ik verwacht er
een gevecht om in de best mogelijke positie aan de boei te komen. Als je daar achterin zit, is het
moeilijk nog veel plaatsen goed te maken. Ik wil rond de 35e plaats uit het water komen. Daarna
hoop ik in een groepje van vijf, zes man de fietsproef te kunnen afwerken. Mijn doel voor het lopen is
een tijd in de top-16."
De Cuyper plaatste zich voor de Spelen door begin mei de wereldbekertriatlon in het Mexicaanse
Hutualco te winnen. "Dat was wel een serieuze verrassing. Er startten toch een twintigtal atleten die
ook in Londen meedoen. Al moet ik toegeven dat de echte toppers er niet bij waren. Maar niettemin
heb ik uit die zege veel vertrouwen geput."
Voor De Cuyper zijn het zijn eerste Olympische Spelen. Hij wil in Londen uiteraard presteren, al
beseft hij dat een top-10 notering moeilijk wordt. "Het is pas in Rio dat ik top-8 wil halen", legt de
Leuvenaar uit. "Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Ik ben nog maar 25 en over vier jaar zal ik
nog een pak sterker zijn."
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Triatleet Simon De Cuyper: "Top-8 in Rio"
Bron: belga
(Belga) Dinsdag verdedigt Simon De Cuyper de Belgische
kleuren in de olympische triatlon. In Hyde Park starten 55
deelnemers voor anderhalve kilometer zwemmen, 40 km
fietsen en 10 km lopen.
"Gisteren ben ik het parcours gaan verkennen", vertelt de
25-jarige Leuvenaar. "Het wordt een heel snelle race, dat is
nu al duidelijk. De eerste 350 meter van het zwemmen zijn
cruciaal. Ik verwacht er een gevecht om in de best mogelijke positie aan de boei te komen. Als je daar
achterin zit, is het moeilijk nog veel plaatsen goed te maken. Ik wil rond de 35e plaats uit het water
komen. Daarna hoop ik in een groepje van vijf, zes man de fietsproef te kunnen afwerken. Mijn doel
voor het lopen is een tijd in de top-16." De Cuyper plaatste zich voor de Spelen door begin mei de
wereldbekertriatlon in het Mexicaanse Hutualco te winnen. "Dat was wel een serieuze verrassing. Er
startten toch een twintigtal atleten die ook in Londen meedoen. Al moet ik toegeven dat de echte
toppers er niet bij waren. Maar niettemin heb ik uit die zege veel vertrouwen geput." Voor De Cuyper
zijn het zijn eerste Olympische Spelen. Hij wil in Londen uiteraard presteren, al beseft hij dat een top10 notering moeilijk wordt. "Het is pas in Rio dat ik top-8 wil halen", legt de Leuvenaar uit. "Dat
behoort zeker tot de mogelijkheden. Ik ben nog maar 25 en over vier jaar zal ik nog een pak sterker
zijn." (DTM)

Simon De Cuyper 26ste in Olympische triatlon
Bron: 07/08 Gazet Van Antwerpen
Simon De Cuyper is dinsdag 26ste geworden in de
triatlon op de Spelen in Londen. Hij finishte in
1:50.00, op 3:35 van de Britse winnaar Alistair
Brownlee.
Die haalde het in Hyde Park voor de Spanjaard Javier
Gomez (1:46.36) en zijn broer Jonathan Brownlee
(1:46.56). Op de erelijst volgt Brownlee de Duitser
Jan Frodeno op. Die moest dinsdag vrede nemen met
de zesde plaats (1:47.26).
Na het zwemmen in de Serpentine ontstond er tijdens het fietsen een kopgroep van 22 renners. Bij
de wisselzone namen de broers Brownlee de leiding, enkel Gomez kon het moordende tempo
enigszins volgen. Bij de laatste versnelling van Alistair Brownlee moesten zowel zijn broer als Gomez
het hoofd buigen. Jonathan kreeg nog een tijdsstraf van 15 seconden en speelde zo het zilver kwijt
aan de Spanjaard.
Simon De Cuyper kwam na 17:58 als 27ste uit het water, in het fietsen belandde hij in een
achtervolgende groep. Na tien kilometer lopen kwam hij uiteindelijk als 26ste over de streep, op 3:35
van de winnaar.
De 25-jarige Leuvenaar hoopte bij zijn eerste deelname op een plaats in de top 16. Over vier jaar in
Rio de Janeiro wil hij bij de beste acht van de wereld eindigen.
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Simon De Cuyper wint incidentrijk BK
MAANDAG 17 SEPTEMBER 2012, 03U00
IN SPORT HNB
AUTEUR:(WGO)
LEUVEN/MECHELEN - Simon De Cuyper is bij
nader order de specialist nummer één op de
olympische afstand. Op het BK in Mechelen
gooide hij in de loopfinale iedereen los. Pieter
Heemeryck, die knap als tweede eindigde, bood
nog fel weerstand. Hij werd beloftenkampioen.
Met Simon De Cuyper, 26ste op de Spelen, en
Pieter Heemeryck, dit jaar goed voor zeven
zeges, kon Vlaams-Brabant op het BK
kwarttriatlon in Mechelen met twee
topfavorieten uitpakken. Maar de wedstrijd liep
niet zoals gepland was.
‘Het zat aanvankelijk allemaal mooi in elkaar',
vertelde De Cuyper. ‘Ik kwam bij de eerste vijf
uit het water en zag me al in een ideaal scenario
zitten. Maar plots gooide een motorrijder de
hele boel letterlijk overhoop. Mijn ploegmaat
Tom Vander Hoogerstraete vloog met fiets en al
de lucht in, waarna nog een aantal deelnemers
zwaar tegen de vlakte gingen. Zelf kwam ik eveneens in het gras terecht. Gelukkig was bij mij de
averij erg beperkt. Met de hulp van Nick Debusschere kon ik weer voorin geraken.'
Uiteindelijk werd een kopgroep van meer dan dertig triatleten gevormd, waarna de loopfinale alweer
de beslissing moest brengen.
‘Ik heb het geprobeerd', aldus Heemeryck, die knap als tweede zou eindigen. Ik beschikte echter niet
over de ideale loopbenen. Hoe dan ook was er tegen Simon niet veel te beginnen. Net als vorig jaar
winst bij de beloften kan me ook al bekoren.'
Voor De Cuyper werd het de tweede titel uit zijn carrière.
‘Toch was ik vandaag nog niet in topvorm', klonk het. ‘Maar een stayerwedstrijd ligt me uiteraard
veel beter dan een wedstrijd zoals Knokke.'
Stijn Goris legde vlak achter de definitief afscheid nemende Peter Croes beslag op de vijfde plaats.
Opgave Frone Wouters
Bij de vrouwen, waar de zege naar Katrien Verstuyft ging, kwam Frone Wouters als eerste uit het
water. Maar ook zij deelde in de klappen.
‘We geraakten met een kleine groep voorop, maar plots werd ik door een deelneemster geraakt,
waarna ik in de berm terechtkwam. Gelukkig waren het maar schaafwonden maar mijn fiets was
stuk. Er zat niets anders op dan de handdoek te werpen.'
TRIATLON –
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Simon De Cuyper gaat in Knokke voor het podium
WOENSDAG 05 SEPTEMBER 2012
HNB AUTEUR:WGO
LEUVEN - Na de olympische triatlon in Londen,
waarin hij als 26ste eindigde, nam De Cuyper
een weekje rust om van de inspanningen te
bekomen.
Na zijn geslaagde olympische campagne is Simon
De Cuyper vandaag in de Zwintriatlon in Knokke
aan zijn allereerste Belgische optreden van het
seizoen toe. 'Ik ben nog niet honderd procent in
vorm', klinkt het. 'Maar ik ambieer toch een
podiumplaats.'
‘Ik kijk nog altijd enthousiast terug’, vertelt de
SMO-atleet.
‘Mits
een
andere
wedstrijdontwikkeling had er zeker nog meer
ingezeten. Hoe dan ook voel ik dat ik er in alle
drie de disciplines op vooruitgegaan ben. Na
mijn wedstrijdkreeg ik nog de gelegenheid om
andere sporters te leren kennen en aan het werk
te zien. Erg leerrijk allemaal.’
‘Intussen heb ik de trainingsdraad weer
opgenomen, want het seizoen is nog lang niet gedaan. Ik koester wel een fris gevoel maar op dit
ogenblik staat het vormpeil zeker nog niet op zenit.’
Voor de zege in de Zwintriatlon van deze namiddag tipt De Cuyper op Frederik Van Lierde.
‘Ik hoop, nu mijn zwemmen verbeterd is, tijdens het fietsen bij een select groepje te kunnen
aansluiten. Zelfs al moet de 10-meterregel gerespecteerd worden, toch levert dat in de winderige
polders een voordeel op. Met een degelijke loopfinale moet ik dan in staat zijn om net als vorig jaar
op het podium te staan.’
Van Brabantse zijde wordt in Knokke ook uitgekeken naar Stijn Goris, winnaar in 2007, en naar Pieter
Heemeryck, als die voldoende hersteld is van het EK van vorige zaterdag. Ook Jim Thijs komt aan de
start. Over een tiental dagen vindt het BK kwarttriatlon in Mechelen plaats.
‘Vier jaar geleden pakte ik de nationale titel. Die prestatie zou ik graag eens overdoen’, zegt Simon
De Cuyper.
‘Daarna blijft het verder trainen naar het tweede hoogtepunt van het seizoen: het WK in Auckland op
21 oktober. Gelukkig rest er me nog heel wat tijd om naar mijn topconditie toe te werken.’
De dag voor het BK verdedigt de toekomstige master in de Lichamelijke Opvoeding zijn eindthesis.
‘Ook al het einde van een tijdperk’, zegt hij.

www.smo-specialized.be

86

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2012

Triatlon Elite BK in mechelen

Peter Croes acht derde een opeenvolgende titel onwaarschijnlijk
Zaterdag 15 september 2012 om 03u00
Door Steven Carré
Bron: GVA
Op het einde van het seizoen moeten de triatleten nog één keer vol aan de bak. Mechelen vormt
zondag het strijdtoneel voor het BK op de kwartafstand. Peter Croes krijgt er in eigen gouw de kans
om een derde opeenvolgende titel binnen te rijven.
Triatlon Team SP&O Mechelen mag alle Belgische toppers verwelkomen. Eén van hen is Peter Croes.
De Beerzelnaar. ‘Een derde titel op rij zou zeer mooi zijn, maar het wordt een haast onmogelijk
opdracht’, vertelt Croes. ‘Ik heb een rotseizoen achter de rug. Ik verwierf nooit mijn gewenste
niveau. Mijn voorbereiding viel volledig in het water door een hardnekkige beenblessure en ik kende
ook extrasportieve beslommeringen.’
‘Ik beschouw me dan ook niet als een favoriet voor de titel’, gaat de 28-jarige atleet van SMO verder.
‘Een bronzen medaille zou al een opsteker zijn. Voor de overwinning verwacht ik een strijd tussen
mijn ploegmaat Simon De Cuyper en Pieter Heemeryck. Zij steken er bovenuit. Simon De Cuyper kan
zondag op mijn steun rekenen.’
Het Belgisch kampioenschap wordt hoogstwaarschijnlijk de afsluiter van Peter Croes zijn seizoen.
‘Hopelijk kan ik dit tegenvallende jaar nog op een positieve noot afsluiten. Maar ik zal blij zijn als ik
een streep kan trekken onder dit rotseizoen. De volgende weken doe ik het rustig aan, maar
vervolgens vlieg ik er opnieuw stevig in.
Ik ben gemotiveerd om sterker dan ooit terug te keren’, aldus nog de uittredende kampioen.
TRIATLON

Peter Croes neemt onverwacht afscheid: ‘Meer tijd voor wie me
dierbaar is’
Donderdag 20 september 2012 om 03u00
Door wgo
Bron: HNB
Peter Croes.
Peter Croes nam op het Belgisch kampioenschap kwarttrialon
in Mechelen totaal overwacht afscheid van de triatlonsport.
Het speerpunt van SMO Specialized deed dat in Mechelen
met een knappe vierde plaats.
‘Het was een bijzonder moeilijke beslissing’, licht een
geëmotioneerde
Peter
Croes
toe.
‘Ik kon niet meer tegen de bierkaai blijven vechten. Ik zit
duidelijk ergens aan een plafond dat me niet meer toelaat om
nog grote vorderingen te maken’, vervolgt Croes.
‘Maar er zijn meer redenen die mijn beslissing versneld
hebben. Zoals het feit dat mijn vader sinds eind vorig jaar in
een coma ligt. Mijn hele familiale leven moest de voorbije
jaren trouwens altijd wijken voor mijn sport.’
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‘Ik heb ook nog een vriendin die recht heeft op wat aandacht’, aldus verder Peter Croes.
‘Met het minimumloon dat ik met triatlon verdien, kan ik moeilijk grootse plannen koesteren.’
‘Ik wil dan ook weer tijd vrijmaken voor de mensen die me al die jaren zo dierbaar zijn geweest.’
‘Zeventien jaar lang heb ik van deze sport genoten, tot de laatste dag. Ik ben ik alle continenten
geweest en maakte heel wat reizen door de hele wereld’, zegt Peter Croes nog.
‘Van elke wedstrijd heb ik als geen ander kunnen genieten. Maar nu wordt het tijd om de bladzijde
om te draaien. Ik ga aan de slag bij Ergo, een bedrijf dat fiscaal advies geeft.’
‘Ik ga ook weer studeren, toegepaste psychologie. Ik blijf echter in de sport, zij het niet meer in
competitie’, besluit Croes.
‘Er kondigt zich voor mij een ander leven aan, maar ook daarin wil ik er alles aan doen om het de
volgende jaren zo goed mogelijk te doen.’

Peter Croes (28) stopt met triatlons
Peter Croes (Spelen 2008): "Om succes te hebben, moet je heel egoïstisch zijn. Dat wil ik niet meer."
di 18/09/2012 - 07:53, HNB
Zijn vierde plaats zondag op het BK kwarttriatlon in Mechelen is het laatste wapenfeit geweest van
Peter Croes. Hij maakte nadien zijn afscheid bekend, op amper 28-jarige leeftijd.
Croes beseft dat hij nog jong is, maar hij kan alle opofferingen niet meer opbrengen. "28 is vroeg om
te stoppen en ik weet dat ik nog capaciteiten heb."
"Maar om succes te hebben, moet je soms heel egoïstisch zijn. Dat wil ik niet meer, want dan ga je
mensen kwetsen. Als je de verjaardag van je relatie met je vriendin niet kunt vieren, omdat je in het
buitenland zit... Dat kan niet meer", zegt hij in Gazet van Antwerpen.
"Mijn vriendin heeft ook een druk leven en ik ben er niet om haar te steunen. Ik word ook een
financiële belasting voor mijn familie. Terwijl ik na de ziekte van mijn pa mijn moeder zou moeten
kunnen steunen."
"En dan zou ik nog eens een olympiade moeten doorgaan. Die olympische stress, nog eens vier jaar
voor een hongerloon... Ik heb daar altijd voor gekozen, maar dat zie ik niet meer zitten. Ik moet er te
veel voor missen."
Peter Croes was vooral bij de jeugd en als belofte erg succesvol. Op de Olympische Spelen in Peking
werd hij 27e. Hij gaat nu werken en psychologie studeren.

Peter Croes zegt triatlon vaarwel
Bron: www.olympic.be
Peter Croes maakte na zijn vierde plaats op het BK
kwarttriatlon in Mechelen zijn afscheid aan de topsport
bekend.
Hij werd tweemaal Europees kampioen bij de juniores
en op de Olympische Spelen in Peking werd hij 27e. Het
BOIC wenst hem veel succes toe in zijn verdere carrière.
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INE COUCKUYT UIT 6 TOPSPORT TRIATLON DISCIPLINE, STUDIES
RECHTEN, WK-TICKET!
Campuskrant
Ik zit in het zesde jaar ASO Wiskunde-Topsport Triatlon. Ik volgde ook vier jaar Latijn-Wiskunde aan
het Sint-Pauluscollege in Wevelgem. Maar ik wilde mijn sport optimaal combineren met mijn studies.
Bovendien wilde ik internationale ervaring opdoen. Daarom kwam ik naar Topsportschool
Redingenhof.

Ik ben net terug van het Europees Kampioenschap Triatlon voor dames junioren in Israël. Ik moest bij
de eerste 16 eindigen voor een WK-selectie in Nieuw-Zeeland, nu in oktober. Ik was elfde, dus dat
ticket heb ik binnen. (lacht)
Onze topsportschool is goed georganiseerd. Ik vind het geweldig dat we zoveel kansen krijgen om
stages te volgen en wedstrijden voor te bereiden, ook in het buitenland. Op mijn vorige school werd
Smartschool bijvoorbeeld helemaal niet zo efficiënt gebruikt. Bij ons staan ook cursussen en agenda’s
online. Heel handig voor topsporters!
Ik had aanvankelijk schrik om voor de topsportschool te kiezen. Ik vreesde dat mijn studieniveau zou
dalen. Dat ik niet meer zou kunnen voortstuderen. Maar ik merk nu: als je wil, lukt het perfect.
Je moet gemotiveerd zijn. We hebben op onze school veel toetsen en taken. Zelfdiscipline is nodig. Ik
ga nooit voor een 5 op 10. Ik wil altijd het beste resultaat. Dat is de topsporter in mij zeker? (lacht)
Volgend jaar ga ik Rechten studeren aan de KUL. Ik hoop dat ik van het belofteproject van de
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Vlaamse Triatlonfederatie mag genieten. Dan kan ik aan de universiteit mijn studies opsplitsen. Een
goede vriendin gaat trouwens hetzelfde studeren. Ook zij zal me steunen als ik voor mijn sport veel in
het buitenland zit.
Vind jij Ine ook top? Vertel het haar hier!
TRIATLON IRONMAN

Vuurdoop voor Melanie Matthys
Vrijdag 12 oktober 2012 om 03u00
Door wgo
HNB
Melanie Matthys heeft al meer dan een jaar haar kwalificatie voor Hawaï op zak. Dat deed de atlete
van SMO Specialized bij haar debuut in Wales. ‘Ik ben op tijd vertrokken om me goed aan de
tropische temperaturen aan te passen. Zo kon ik ook mijn laatste intensieve trainingsblok optimaal
afwerken. Omdat de hitte en de vochtigheid veel van het lichaam vragen, wil ik bij mijn eerste
deelname vooral ervaring opdoen en genieten van de omgeving en de sfeer. Ik heb dan ook geen
eindtijd of plaats vooropgesteld. De laatste week was het vooral goed uitrusten, voldoende vocht
opslaan en mijn lichaam klaarstomen.’

Melanie Matthys debuteert in Ironman Hawaii
DONDERDAG 11 OKTOBER 2012, 11U46
AUTEUR:ERWIN MYNSBERGHE
HNB
De Maldegemse Melanie Matthys debuteert in de Ironman Hawaï.
Maldegem - Op 13 oktober vindt de jaarlijkse hoogmis van de
triatlonsport plaats: het WK Ironman in Kona, Hawaï. De Maldegemse
Melanie Matthys wist zich vorig jaar in Ironman Wales bij haar eerste
deelname te kwalificeren voor de Ironman in Hawaii.
De Maldegemse verblijft reeds een tweetal weken op Big Island om zich
aan te passen aan de tropische temperaturen. 'Zo kan de laatste
intensieve trainingsblok optimaal worden afgewerkt. Een Ironman tot
een goed einde brengen is al een hele opgave en dan nog onder
dergelijke extreme omstandigheden. De hitte en hoge vochtigheid vraagt
veel van een lichaam. Het is mijn eerste deelname hier, ik wil vooral ervaring opdoen en genieten van
de omgeving en de sfeer', zegt de atlete van het SMO-Specialized triatlon team. 'Het is een heel
moeilijke wedstrijd en heb mezelf dan ook geen eindtijd of plaats voorop gesteld. De laatste week is
vooral heel goed uitrusten, voeding en vocht opslaan en mijn lichaam klaarstomen voor die ene dag.'
Je kan de wedstrijd live volgen op internet of Sporza radio. De profs starten om 6u30. Voor de
amateurs wordt de groepsstart gegeven om 7u. Met 2000 afgetrainde atleten duiken ze samen in de
Oceaan voor 3,9 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. 'We duimen alvast voor
startnummer 1786', klinkt het bij SMO-Specialized.
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Half Nederlands podium bij Nisraman 2012
Door: Hans Geerts - 30 juli 2012 om 17:09, www.triatlon226.cnl
NISRAMONT (BEL) – Bij de Nisraman van 2012 van afgelopen zondag kwam de beste Nederlandse
prestatie Rob Barel, die als enige Nederlandse man het podium wist te bereiken. Al scheelde het niet
veel of Martijn Dekker had beslag gelegd op de derde plaats. De Belg Wout Moreel wist zich nog net
tussen Barel en Dekker in te nestelen. Bij de vrouwen moesten de winnares van vorig jaar Jantiene
Hannessen en Tineke van den Berg, winnares van de Nisramont 111 eerder dit jaar, hun meerdere
erkennen in Melanie Matthys, die kennelijk geen hinder had van de gevolgen van de val die ze tijdens
de verkenning daags ervoor had opgelopen.
De winst bij de mannen ging naar Wouter Van der Mast. Na het zwemmen moest hij nog Dekker en
Tim Brydenbach voor zich dulden, maar al na de eerste klim op het fietsonderdeel op de weg stelde
hij orde op zaken en begon hij aan zijn one-man-show. Een klasse beter dan de rest liep hij steeds
verder uit. Na het fietsen telde hij reed een viertal minuten voorsprong op Barel en op Hans Moonen;
dit werden er tien na het mountainbiken, en en maar liefst 15 minuten aan de finish. Barel was voor
de derde keer in Nisramont en stond voor de derde keer op het podium.
Om de zwaarte van de wedstrijd nog even te onderstrepen: slechts twee mannen (Wouter van der
Mast en Vincent Dussart ) legden de wisten de 14,5 km mountainbiken in minder dan een uur af te
leggen. En ook de trail run was pittig, getuige het feit dat deze 10 km door slechts zeven mannen
binnen het uur kon worden volbracht.
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XIV. Televisie reportages
Focus-WTV
25/03/2012 Triatlonkoppel wint in De Haan
21/05/2012 Bart Colpaert wint halve triatlon in Leuven
27/05/2012 Charlotte Deldaele wint BK Zwevegem
16/06/2012 2000 Triatleten aan de start in Brugge
11/07/2012 Becqaert wint halve van Damme
16/08/2012 Heemeryck wint Triatlon Izegem
22/08/2012 Ine Couckuyt wint Mr. T Gent
17/10/2012 Couckuyt en Deldaele op WK Triatlon

Notélé
29/04/2012 BK Triatlon de Tournai
02/05/2012 Championnat de Belgique de triatlon à Tournai
29/06/2012 Championnat de Belgique longue distance à Bütgenbach
18/09/2012 Championnat de Belgique olympic distance à Mechelen
30/09/2012 Championnat de Belgique de duathlon à Wevelgem

AVS
13/01/2012 Run & bike Watervliet (reportage)
06/03/2012 Dewilde wint duatlon Hofstade
18/03/2012 Persvoorstelling SMO-Specialized Team 2012
02/05/2012 Belgische titel voor SMO-Specialized in ploegenduatlon Doornik
01/06/2012 Voorbeschouwing Boerekreektriatlon 2012
03/06/2012 Provinciale titels kwarttriatlon voor Matthys en Dewilde
30/06/2012 Triatlon Eeklo verslaggeving
22/08/2012 Vander Hoogerstraete wint Mr T Gent
02/09/2012 Oostvlamingen sterk in Zwintriatlon
13/10/2012 Verslaggeving Ironman Hawaii
20/10/2012 Succesvolle editie bosduatlon Lembeke

Rtv Kempen
12/05/2012 Denteneer wint in Geel
15/09/2012 Voorbeschouwing BK Mechelen
18/09/2012 De Cuyper pakt Belgisch kampioen
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19/09/2012 Afscheid van Peter Croes

Atv
28/04/2012 Hangar Sport – Triatlon is ook een ploegsport
29/05/2012 Verslaggeving Europabeker Triatlon
16/06/2012 Aernouts wint kwarttriatlon Brugge

VRT – Sporza
10/05/2012 De Cuyper wint wereldbeker triatlon
16/06/2012 Aernouts wint voor vierde keer Triatlon Brugge
09/08/2012 Voorbeschouwing Olympische triatlon
12/08/2012 Live verslaggeving Londen 2012
02/09/2012 Van Lierde en Boterenbrood winnen Zwintriatlon
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XV. 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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XVI. 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
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