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Inleiding

Het SMO-Specialized Triatlon Team heeft het voorbije triatlonseizoen terug zijn stempel kunnen
drukken op enkele grote triatlons. De ambitieuze nieuwkomers die het topteam kwamen versterken
stelden niet teleur.
Nieuwkomer Jelle Geens (20) kroonde zich tot Belgisch kampioen op de sprintafstand bij de beloften.
In het Nederlandse Holten kroonde hij zich meteen tot vice-Europees kampioen bij de beloften, en
dat als eerstejaars.
De Nederlandse Danne Boterenbrood (28) verdedigde met verve de kleuren van de rode brigade uit
het Meetjesland. Ze won voor de tweede keer op rij de prestigieuze Zwintriatlon en won daar
bovenop nog de “Battle of the sexes”. In eigen streek won ze de ETU Premium Cup te Holten na een
dominante wedstrijd. Op het EK en WK waren onze atleten terug vertegenwoordigd bij de junioren
en elites.
Simon De Cuyper (27) bevestigde op Belgische bodem met zijn vijfde Belgische titel zowel op de
sprint als Olympische afstand. In de Grand Final World Serie in Londen werd Simon zeer knap 15e.
Tijdens de ploegenwedstrijden, het teamgebeuren binnen de triatlonsport, streden onze atleten mee
voor de podiumplaatsen. In de mixed team relay pakte SMO-Specialized goud, evenals in de
ploegentriatlon bij de dames. De heren zagen tijdens de ploegentriatlon door een valpartij hun
kansen op een gouden plak tussen hun vingers glippen en dienden genoegen te nemen met zilver.
Met 22 eindoverwinningen bij de volwassenen in enkele hoog aangeschreven wedstrijden, verspreid
over het seizoen, mogen we terugblikken op een geslaagd seizoen.
De jeugdafdeling was zeer actief op dreef met diverse podiumplaatsen tijdens duatlons, triatlons,
jeugdzwemlopen en regionale sportactiviteiten. We mochten een nieuwe doelgroep introduceren
binnen onze jeugdwerking. De kinderen tussen 6 en 9 jaar kunnen proeven van een veelzijdig
sportaanbod. Een algemene ontwikkeling voor de ironkids. Zo wordt onze groep jeugdatleten
uitgebreid en trekken we samen naar verschillende multisportevents de regio (veldlopen,
survivalrun, cyclocross, zwemlopen,…).
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 enthousiaste deelnemers en vrijwilligers rekenen, waarvoor onze dank.
In 2014 staan terug heel wat mooie uitdagingen voor de deur. Ook op organisatorisch vlak blijven we
onze vaste evenementen organiseren: run & bike, zwemloop, teamaflossing en jeugdtriatlon. Met de
organisatie van het BK teamaflossing voor de jeugd en volwassenen op zondag 25 mei 2014 aan het
provinciale centrum De Boerekreek, staat terug een attractief evenement voor de deur.
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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 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

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.
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9

SMO-Specialized triatlon team

V.

persmap 2013

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

Easy Fit Eeklo
Fitnesscentrum
www.easyfit.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

Creatext
Belettering, textielopdruk, drukwerk, ontwerp
www.creatext.be

Skins
Compressie en herstel kledij
www.skins.net

Z3R0D
Wetsuits
www.z3r0d.com

Garage Wulffaert
Hyundai garage
www.hyundai-wulffaert.be

Rudy Project
Zonnebrillen
www.rudyproject.com

www.smo-specialized.be
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Media partners

AVS
Oost-Vlaamse Televisie
www.avs.be

Bizzard advertising bvba
Uitgever van o.a. Sportslive Magazine, Cyclelive, Cyclelive Plus en
Sports-Kick & Biker.
www.cyclelivemagazine.be

Megafoto
Specialist sport- en studiofoto's
www.megafoto.be

Jim De Sitter
Webmaster 3athlon.be
www.3athlon.be
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VII. Begeleiding

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

Danne Boterenbrood
Woonplaats: Sittard
Geboortedatum: 19-07-1985
Beroep: full-time triatlete
Triatleet sinds: 2000
Categorie: elite dames
Danne is sinds dit jaar lid van het SMO-Specialized triatlon team.
Deze profatlete behaalde in 2011 een Olympische nominatie voor
Londen maar wegens ziekte kon ze dit niet omzetten in een
definitieve kwalificatie. In 2012 maakte Danne ook de overstap
naar de lange afstand en won bij haar debuut de IM 70.3 van
Lanzarote. Haar programma bestaat dan ook hoofdzakelijk uit
internationale wedstrijden. Ze is ook tweevoudige winnares van de
Zwintriatlon in Knokke. Tijdens de ploegentriatlon was de jonge
atlete één van de sterkhouders van de Belgische kampioenenploeg.

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. Ook werd hij geselecteerd voor het EK in Eilat en behaalde 2
top 20 plaatsen in de Europabekers in Holten en Geneve. Dit jaar
behaalde Willem een tal van mooie ereplaatsen en was hij ook
winnaar van de kwarttriatlon van Kortrijk. Ook proefde Willem dit
jaar van de lange afstand en met succes. Hij werd meteen vice
Belgisch kampioen op de halve afstand.

www.smo-specialized.be
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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. Dit jaar werd Ine opnieuw Belgisch
kampioene bij de jeugd. Als laatstejaars juniore starte ze ook voor de eerste maal in een
kwarttriatlon waar ze meteen een mooie 3e plaats behaalde.

Maarten De Bolster
Woonplaats: Eeklo
Geboortedatum: 04-08-1991
Beroep: student
Triatleet sinds: 2006
Categorie: beloften
Maarten is geen onbekende binnen het sportmilieu als
waterpolospeler bij MZV. De Bolster studeerde aan de
topsportschool triatlon. De Meetjeslander doorliep verschillende
jeugdreeksen en behaalde enkele knapper resultaten. Bij de jeugd
A en junioren werd hij Belgisch triatlonkampioen. Maarten is ook
actief binnen de jeugdwerking van onze club waar hij de Ironkids
begeleid. In het begin van het seizoen kwam Maarten ten val
tijdens het BK sprinttriatlon. Daar liep hij een sleutelbeenbreuk op
waardoor zijn seizoenplanning volledig aangepast moest worden. Op het einde van het seizoen kon
Maarten toch enkele overwinningen behalen op de sprintafstand te Gent en Maldegem.

www.smo-specialized.be
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Simon De Cuyper
Woonplaats: Leuven
Geboortedatum: 30-10-1986
Beroep: Student
Triatleet sinds: 2005
Categorie: elite heren
Simon maakte in 2008 de overstap naar ons team en pakte
ondertussen maar liefst 5 Belgische titels bij de elites op de sprint
en Olympische 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. In het Olympisch jaar 2012 deed Simon nog een
huzarestukje door als eerste Belg ooit een wereldbekerwedstrijd te winnen in Huatulco (Mexico) en
verzekerde zich zo van een Olympisch ticket. Bij zijn deelname werd hij knap 25e. De Cuyper behaalde
werd het voorbije seizoen zowel Belgisch kampioen op de sprint, als Olympische afstand. Hij hoopt
de komende jaren zijn sterke looptroeven te kunnen uitspelen binnen het internationaal circuit en
blijft verder werken richting Rio 2016.

Lukas De Jonghe
Woonplaats: Gent
Geboortedatum: 19-10-1992
Beroep: student
Triatleet sinds: 2007
Categorie: beloften
De 21-jarige Lukas Dejonghe 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.
In de regionale wedstrijden liet hij het voorbije seizoen terug
opmerken door enkele knappe podiumplaatsen.

www.smo-specialized.be
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Charlotte Deldaele
Woonplaats: Zwevegem
Geboortedatum: 05-06-1993
Beroep: student
Triatlete sinds: 1999
Categorie: beloften
De 20-jarige Westvlaamse kwam dit jaar voor het eerst uit voor
SMO-Specialized. Met haar sterke zwemcapaciteiten komt ze
steeds vooraan uit het water en probeert daar zolang mogelijk
stand te houden. Ze pakte het brons op het BK sprinttriatlon in Lille
en was een sterke pion in onze ploeg van de teamaflossing en
ploegentriatlon dames die telkens goud pakten. De komende jaren
hoopt ze in haar looponderdeel nog extra progressie te maken om
zo de aansluiting met de internationale top te maken.

Michael Dewilde
Woonplaats: Eeklo
Geboortedatum: 15-05-1979
Beroep: sportfunctionaris
Triatleet sinds: 2001
Categorie: elite heren
Michael richtte zich vanaf 2007 op het langere werk en met
succes. 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.

www.smo-specialized.be
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Jelle Geens
Woonplaats: Heusden-Zolder
Geboortedatum: 26-03-1993
Beroep: student
Triatleet sinds: 2009
Categorie: beloften
De student burgerlijk ingenieur is een echt voorbeeld in onze sport.
Jelle weet hogere studies en topsport perfect met elkaar te
combineren. Een goede planning, structuur, trainingsijver en geloof
in zichzelf zijn stuwende begrippen in zijn doel richting Rio 2016. Hij
kroonde zich dit jaar als eerstejaarsbelofte tot vice-Eureopees
kampioen U23 in Holten.

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. In 2012 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. Het voorbije seizoen kon ze terug enkele podiumplaatsen
verzamelen.

www.smo-specialized.be
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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, triatlons en
offroad races. Ze finishte knap bij haar eerste deelname in de
moeder der triatlons in Hawaii. Het voorbije jaar was haar
wedstrijdkalender zeer beperkt wegens de bevalling van haar
eerste zoontje.

Charlene Ottevaere
Woonplaats: Sint-Eloois-Vijve
Geboortedatum: 08-04-1981
Beroep: Leerkracht
Triatlete sinds: 2008
Categorie: elite dames
De 32-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 werkte het voorbije seizoen terug veel wedstrijden af
met enkele knappe overwinningen. De komende jaren gaat ze zich
richten op de lange afstandswedstrijden.

www.smo-specialized.be
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Tom Vander Hoogerstraete
Woonplaats: Leuven
Geboortedatum: 13-07-1987
Beroep: student
Triatleet sinds: 2008
Categorie: elite heren
Deze ex-zwemmer wil de komende jaren ervaring opdoen in het
internationale triatloncircuit. In 2010 kroonde zich tot Belgisch
beloftenkampioen op de lange en Olympische afstand.
In het verleden schreef deze talentvolle atleet al enkele fraaie
overwinningen op zijn naam: Lommel, Eeklo, Zwijndrecht, Viersel
en 4-voudige winnaar van de Mr. T in Gent. De sterke beer uit
Waarschoot pakte in Bilzen op een indrukwekkende wijze. Allrounder bij uitstek!

Hannes Vandermoere
Woonplaats: Beernem
Geboortedatum: 26-07-1988
Beroep: student
Triatleet sinds: 2006
Categorie: elite heren
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. 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 Etaples (FR).

www.smo-specialized.be
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IX.

Uitslagen

Datum

Locatie

Naam

Tijd

14/jan

Run & bike Watervliet

Dejonghe – De Bolster
De Caluwé – Vandermoere

17/feb

Cape Town ITU Sprint Triathlon African Cup

0:40:31
0:40:43

Plaats
overall
3
5

Plaats
categorie
3
4

Boterenbrood Danne

1:01:54

4

4

16/maa Mooloolaba ITU Triathlon World Cup

De Cuyper Simon

1:56:38

10

10

23/maa TRI:122 Teguise Lanzarote

Boterenbrood Danne

2:58:14

2

1

13/apr

Challenge Fuerteventura

Vander Hoogerstraete Tom

4:14:09

11

11

19/apr

ITU World Triathlon San Diego

Boterenbrood Danne

2:02:00

11

11

20/apr

ITU World Triathlon San Diego

De Cuyper Simon

1:49:40

22

22

28/apr

BK ploegen duatlon Doornik

Dames
Heren
Deldaele Charlotte
Geens Jelle
Boterenbrood Danne

1:08:19
0:56:51
2:03:26
1:50:14
2:01:39

3
5
20
18
7

3
5
20
18
7

Antalya ITU Triathlon European Cup
5150 St-Anthony's Triathlon
1/mei

BK ploegen triatlon Doornik

Dames
Heren

1:02:10
0:55:37

1
2

1
2

5/mei

BK sprint Lille

De Cuyper Simon
Geens Jelle
Vander Hoogerstraete Tom
Brems Willem
Deldaele Charlotte
Herreman Linde
Ottevaere Charlene

0:52:34
0:53:23
0:53:59
0:54:12
1:03:17
1:05:41
1:06:02

1
3
4
6
3
9
11

1
1
3
4
2
5
7

11/mei

IM 70.3 Mallorca

Vander Hoogerstraete Tom
Cardoen Olivier

4:02:15
4:14:03

12
32

11
30

12/mei

¼ triatlon Geel

Brems Willem
Ottevaere Charlene
Couckuyt Ine
Van Hout Glenn

1:42:54
2:08:02
1:09:52
0:59:37

2
6
34
43

2
6
34
43

De Jonghe Lukas

2:00:38

17

1

2:11:46

1

1

1:09:31
0:55:59
0:56:33
3:27:07
2:12:28

1
10
28
2
2

1
10
28
2
2

Vierzon ETU Triathlon Junior European Cup

19/mei

¼ triatlon Zwijndrecht

26/mei

BK Mixed Team Relay Zwevegem
BK triatlon jeugd Zwevegem
Grand Prix Dunkerque
½ triatlon Leuven
Stadstriatlon Weert

www.smo-specialized.be
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1:54:24

Plaats
overall
2

Plaats
categorie
2

Brems Willem

1:55:25

3

3

De Jonghe Lukas
Charlene Ottevaere
Herreman Linde

2:03:47
2:16:58
2:20:43

10
2
3

3
2
1

ITU World Triathlon Madrid

Boterenbrood Danne

2:06:35

9

9

Cremona ITU Sprint Triathlon European Cup

Geens Jelle
Deldaele Charlotte

0:56:27
1:05:26

3
15

3

Datum

Locatie

Naam

Tijd

1/jun

¼ Boerekreektriatlon Sint-Laureins

Vander Hoogerstraete Tom

9/jun

15

9/jun

Kallemoeie ¼ triatlon Beernem

Vandermoere Hannes

2:00:05

1

1

15/jun

Alanya ETU Triathlon European
Championships

De Cuyper Simon

1:46:24

23

23

16/jun

¼ triatlon Retie
Indeland ½ Triathlon

Dewilde Michael
Vandermoere Hannes

1:54:06
3:56:06

6
4

5
3

22/jun

Grandprix St-Jean de Mons (Fr)

Boterenbrood Danne

1:01:13

3

3

0:53:03
3:43:30
1:59:22
2:26:35

9
6
10
3

9

½ Triatlon Brugge
¼ Triatlon Brugge

De Cuyper Simon
Vander Hoogerstraete Tom
Dewilde Michael

Holten ITU Triathlon Sprint Premium Cup
Boterenbrood Danne
Holten ITU Triathlon European Championship Geens Jelle
Deldaele Charlotte

1:03:00
1:50:38
2:10:17

1
2
23

1

30/jun

¼ triatlon Eeklo
BK Olympic Distance Triatlon Brasschaat

Vandermoere Hannes
De Cuyper Simon
Brems Willem
Brems Ben
De Jonghe Lukas
Ottevaere Charlene
Herreman Linde

1:49:19
1:46:00
1:53:20
1:53:31
1:56:14
2:11:18
2:16:21

2
1
20
22
31
6
11

2
1
13
14
9
6
3

6/jul

ITU World Triathlon Kitzbuehel

Boterenbrood Danne

1:08:32

21

21

De Cuyper Simon

01:01:12

35

35

¼ triatlon Etaples-sur-mer

Vandermoere Hannes

2:00:40

1

1

¼ triatlon Kortrijk

Brems Willem

2:09:04

1

1

20/jul

ITU World Triathlon Hamburg

De Cuyper Simon

0:53:55

50

50

21/jul

Mixed Team Triathlon World Championships
1/3 triatlon Aarschot

De Cuyper Simon
Brems Willem

1:22:35
2:59:50

17
2

17
2

Ottevaere Charlene
Dewilde Michael

3:31:43
1:54:06

2
4

2
4

Herreman Linde
29/jun

7/jul

¼ triatlon Kapelle-op-den-Bos
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2:00:29
2:22:10

Plaats
overall
10
12

Plaats
categorie
10
12

Couckuyt Ine

1:12:33

1

1

Brems Willem
Dewilde Michael
Vandermoere Hannes
Cardoen Olivier
Ottevaere Charlene

3:56:50
4:03:42
4:04:52
4:06:33
4:48:53

2
6
8
11
10

2
+
8
9
9

Tiszaujvaros ETU Triathlon Junior European
Cup

Couckuyt Ine

0:44:15

26

26

11/aug

¼ triatlon Lommel

Vander Hoogerstraete Tom

1:53:43

2

2

15/aug

¼ triatlon Izegem

Geens Jelle
Vandermoere Hannes
Cardoen Olivier
Dewilde Michael
De Jonghe Lukas
Deldaele Charlotte
Ottevaere Charlene
Herreman Linde

1:51:53
1:54:41
1:56:50
1:58:10
1:59:26
2:08:40
2:14:57
2:20:14

2
7
11
15
20
2
9
11

1
6
8
9
8
1
6
5

18/aug

Mr. T. Gent

De Bolster Maarten
De Jonghe Lukas
Brems Ben
Matthys Melanie

0:58:34
0:59:46
1:00:25
1:08:50

1
3
5
2

1
2
3
1

24/aug

1/8 triatlon Viersel

De Bolster Maarten

0:54:45

1

1

25/aug

¼ triatlon Viersel

Vandermoere Hannes

1:53:52

6

5

WTS Stockholm

De Cuyper Simon

1:48:01

24

24

Karlovy Vary ITU Triathlon European Cup

Geens Jelle

/

DNF

½ triatlon Deinze

Ottevaere Charlene

4:34:10

3

3

1/sep

1/8 triatlon Balen
GP FFTri Sartrouville

De Jonghe Lukas
Boterenbrood Danne

1:03:33
1:03:43

2
16

1
16

3/sep

Zwintriatlon

Boterenbrood Danne
Dewilde Michael
Herreman Linde
Ottevaere Charlene

2:02:19
1:57:57
2:21:23
2:25:52

1
12
10
13

1
4
3
6

14/sep

ITU World Triathlon Grand Final London

Boterenbrood Danne

2:05:28

27

27

Sprint triatlon Maldegem

De Bolster Maarten

1:01:40

1

1

Datum

Locatie

Naam

Tijd

21/jul

Geneva ITU Triathlon European Cup

Geens Jelle
Deldaele Charlotte

28/jul

Tri du Val de Gray

4/aug

BK ½ triatlon Eupen

10/aug
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1:49:57
2:11:02
2:15:44
1:55:44
1:57:08

Plaats
overall
15
3
6
6
8

Plaats
categorie
15
1
1
3
4

Vander Hoogerstraete Tom

3:04:52

1

1

½ triatlon Le Havre (FR)

Ottevaere Charlene

4:30:13

1

1

29/sep

Alicante ITU Triathlon World Cup (ES)

De Cuyper Simon
Geens Jelle
Deldaele Charlotte

1:54:28
1:54:55
2:09:46

10
15
31

10
15
31

5/okt

IRONMAN 70.3 Lanzarote (ES)

Boterenbrood Danne

4:40:43

2

2

Datum

Locatie

Naam

Tijd

15/sep

ITU World Triathlon Grand Final London
¼ triatlon Mechelen

De Cuyper Simon
Couckuyt Ine
Herreman Linde
Brems Ben
Brems Willem

22/sep

111 Bilzen
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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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Organisatie Run & Bike 2013
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Promotie triatlonschool Meetjesland
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Mede organisatie jeugdtriatlon
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Up-to-date team website:
o www.smo-specialized.be
o Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 5700



Twitter:
o twitter.com/SMO_Specialized
o Volgers: 265



Facebookpagina:
o https://nl-nl.facebook.com/pages/SMO-Specialized-TriatlonTeam/256339637766111
o Volgers: 495



Sites atleten:
o Danne Boterenbrood: www.danneboterenbrood.com/
o Ine Couckuyt: inecouckuyt.blogspot.be/
o Jelle Geens: www.jellegeens.be
o Linde Herreman: www.lindeherreman.be
o Hannes Vandermoere: vandermoerehannes.wix.com/tri2#!bio/c1zrd
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Persartikels uit kranten en weekbladen eind 2012

Artikel 1.

De Streekkrant (21-11-2012)

www.smo-specialized.be

31

SMO-Specialized triatlon team

Artikel 2.

Taptoe (30-11-2012)

Artikel 3.

Het Nieuwsblad (6-12-2012)
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Artikel 4.

Vrij Maldegem (12-12-2012)

Artikel 5.

Het Nieuwsblad (13-12-2012)
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Artikel 6.
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Taptoe (26-12-2012)
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XII. Persartikels uit kranten en weekbladen 2013

Artikel 7.

Het Nieuwsblad (13-01-2013)

Artikel 8.

Het Nieuwsblad (16-01-2013)
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Vrij Maldegem (17-01-2013)
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Artikel 10. Het Laatste Nieuws (28-01-2013)

Artikel 11. Het Eikenblad (januari 2013)
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Artikel 12. Het Nieuwsblad (18-03-2013)

Artikel 13. Taptoe (20-03-2013)
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Artikel 14. Stop&Go (maart 2013)

Artikel 15. Stop&Go (maart 2013)
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Artikel 16. Het Nieuwsblad (25-04-2013)

Artikel 17. Het Nieuwsblad (30-04-2013)
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Artikel 18. Het Laatste Nieuws (2-05-2013)

Artikel 19. Het Nieuwsblad (2-05-2013)
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Artikel 20. De Weekbode (3-05-2013)

www.smo-specialized.be

42

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2013

Artikel 21. Het Laatste Nieuws (3-05-2013)

Artikel 22. Het Laatste Nieuws (3-05-2013)
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Artikel 23. Het Nieuwsblad (6-05-2013))

Artikel 24. Het Nieuwsblad (6-05-2013)
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Artikel 25. Taptoe (7-05-2013)

Artikel 27. Het Nieuwsblad (1105-2013)

Artikel 26. Gazet Van Antwerpen (11-05-2013)
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Artikel 28. Het Nieuwsblad (11-05-2013)
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Artikel 29. Het Laatste Nieuws (13-05-2013)

Artikel 30. Het Nieuwsblad (13-05-2013)

Artikel 31. Het Laatste Nieuws (15-05-2013)
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Artikel 34. Het Nieuwsblad (21-05-2013)

Artikel 32. Het Nieuwsblad (16-05-2013)

Artikel 35. Het Laatste Nieuws (24-05-2013)

Artikel 33. Het Nieuwsblad (20-05-2013)
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Artikel 36. Het Laatste Nieuws (27-05-2013)
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Artikel 38. Het Laatste Nieuws (28-05-2013)

Artikel 37. Het Laatste Nieuws (27-05-2013)
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Artikel 39. De Streekkrant (29-05-2013)

Artikel 40. Het Nieuwsblad (31-05-2013)
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Artikel 41. Vrij Maldegem (31-05-2013)
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Artikel 42. Het Eikenblad (mei 2013)

Artikel 44. Het Nieuwsblad (3-06-2013)
Artikel 43. Kijk Uit (mei 2013)
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Artikel 45. Het Nieuwsblad (4-06-2013)
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Artikel 46. Het Laatste Nieuws (5-06-2013)
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Artikel 47. Het Laatste Nieuws (7-06-2013)
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Artikel 48. Het Laatste Nieuws (8-06-2013)
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Artikel 49. Het Laatste Nieuws (10-06-2013)

Artikel 50. Het Nieuwsblad (10-06-2013)
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Artikel 51. Taptoe (12-06-2013)

Artikel 52. Het Nieuwsblad (14-06-2013)
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Artikel 53. Het Laatste Nieuws (18-06-2013)

Artikel 54. Het Laatste Nieuws (24-06-2013)
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Artikel 55. Het Belang Van Limber (28-06-2013)

Artikel 56. Het Laatste Nieuws (28-06-2013)
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Artikel 57. Het Nieuwsblad (29-06-2013)
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Artikel 58. Het Nieuwsblad (29-06-2013)
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Artikel 59. Stop&Go (juni 2013)
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Artikel 60. Stop&Go (juni 2013)

Artikel 61. Stop&Go (juni 2013)
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Artikel 62. Het Nieuwsblad (1-07-2013)

Artikel 63. De Streekkrant (2-07-2013)
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Artikel 64. De Laatste Nieuws (2-07-2013)

Artikel 65. Het Laatste Nieuws (9-07-2013)
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Artikel 66. Vrij Maldegem (12-07-2013)

Artikel 68. Het Laatste Nieuws (22-07-2013)

Artikel 67. Het Laatste Nieuws (20-07-2013)
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Artikel 69. Het Nieuwsblad (3-08-2013)

Artikel 70. Het Nieuwsblad (5-08-2013)
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Artikel 71. Het Nieuwsblad (6-08-2013)
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Artikel 72. Het Nieuwsblad (19-08-2013)

Artikel 73. Het Laatste Nieuws (27-08-2013)
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Artikel 74. Taptoe (28-08-2013)
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Artikel 75. De Streekkrant (4-09-2013)

Artikel 76. Het Nieuwsblad (5-09-2013)
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Artikel 77. Het Nieuwsblad (16-09-2013)

Artikel 78. Taptoe (24-09-2013)
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Artikel 79. Het Eikenblad (september 2013)

Artikel 80. Stop&Go (september 2013)
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Artikel 81. Stop&Go (september 2013)
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Artikel 82. Stop&Go (september 2013)

Artikel 83. Stop&Go (september 2013)
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Artikel 84. Het Nieuwsblad (14-10-2013)

Artikel 85. De Streekkrant (13-11-2013)
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XIII. Persberichten op het internet (www.3athlon.be)

Nederlandse Danne Boterenbrood maakt overstap naar SMOSpecialized Team
Gemaakt op woensdag 26 december 2012, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 505
Deze week werd bekend gemaakt dat Danne Boterenbrood volgend jaar deel
zal gaan uitmaken van het Meetjeslandse SMO-Specialized team. De 27-jarige
atlete, lid van de kernploeg van het NTC in Sittard, raakte eerder dit jaar haar
contract bij Team4Talent kwijt.
Boterenbrood, die afgelopen jaar definitieve kwalificatie voor de Olympische
Spelen in Londen miste maar wel een sterk debuut maakte op de langere
afstand met winst in de Ironman 70.3 Lanzarote, had al eerder besloten haar
bestaan als professioneel triatlete voort te zetten. De Nederlandse profatlete
wist het voorbije seizoen ook de prestigieuze Zwintriatlon op haar naam te
schrijven.
SMO-Specialized is een Belgisch triatlonteam, zowel gericht op de korte en lange afstand. Meerdere
bekende Belgische atleten, waaronder Olympia-gangers Simon de Cuyper en Peter Croes, maken deel
uit van het team, dat zich tevens richt op de opleiding van jongere atleten.
Boterenbrood: "Het aanbod vanuit België kwam al snel na het nieuws van Team4Talent en was
dusdanig goed dat ik het uiteindelijk boven andere mogelijkheden heb verkozen. De gemengde
samenstelling van het team, duidelijke teamgeest en materiële ondersteuning trekken me erg aan en
ik kijk er dan ook naar uit om volgend jaar onder de vlag van SMO-Specialized te racen."
Meer informatie is te vinden op smo-specialized.be en op danneboterenbrood.com.

Inschrijvingen Boerekreektriatlon / BK Jeugd Team Relay
Gemaakt op zondag 10 maart 2013, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 394
Op zaterdag 1 juni organiseert SMO-Specialized Triatlonteam ism. de gemeentelijke sportraad StLaureins, de eerste editie van het BK Jeugd Team Relay.
De triatlon teamaflossing gemengd is een spectaculair onderdeel in estafettevorm, waar de
teamleden elk één minitriatlon afleggen.
Bij deze aflossingsformule bestaat elke deelnemend team uit 2 jongens en één meisje. De team relay
staat op de nominatie om een Olympische discipline te worden, dit met 2 heren en 2 dames.
Het publiek in St-Laureins kan zich verzekeren van een aantrekkelijk schouwspel door de afwisseling,
hoge snelheden en wissels tijdens deze wedstrijd.
Het wisselpark is centraal gelegen aan het sport- en recreatiecentrum De Boerekreek. Per reeks
worden 20 jeugdteams toegelaten en er worden startreeksen voorzien voor jeugd C - jeugd B en
tevens een aparte reeks jeugd A en junioren.
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Naast de BK-reeksen is er ook een open reeks voor jeugd en volwassenen, voor diegene die even
willen proeven (minimum leeftijd 12 jaar). De inschrijvingen voor deze wedstrijd startten vanaf 10
maart via de online inschrijfmodule.
Aansluitend vindt om 14u de traditionele non-drafting kwarttriatlon plaats. De wedstrijd is reeds toe
aan de 27e editie en mag zich met trots één van de oudste Belgische triatlons noemen.
Deze wedstrijd (B-label) maakt deel uit van het Flanders wedstrijdcircuit, waar 1.500m. wordt
gezwommen, 42 km. gefietst en een afsluitende 10 km. loopproef over 2 lokale ronden.
Een hertekend fiets- en loopparcours zal zorgen voor een mooie strijd in het landelijke Meetjesland.
De inschrijvingen voor deze kwarttriatlon zijn geopend vanaf op 1 maart. Daar zijn 400 startplaatsen
voorzien, maar deze zullen spoedig de deur uit zijn.
Indien na 1 april nog plaatsen beschikbaar, kunnen ook atleten die niet zijn aangesloten bij de
Triatlon en Duatlon federatie zich aanmelden. Alle info kan je terugvinden op boerekreektriatlon.be.

De Cuyper 10e in Mooloolaba
Gemaakt op zaterdag 16 maart 2013, Geschreven door redactie, Hits: 596
Belgisch Kampioen Simon De Cuyper
werd vanochtend 10e in de
Wereldbeker van Mooloolooba, de
opener van de Wereldbeker. Aan de
start een niet zo uitgebreid
deelnemersveld als gewoonlijk, maar
wel aantal toppers die present
tekenden. Na het zwemmen waren
het Richard Varga en Benjamin Shaw
die het hazenpad kozen met een
kleine voorsprong. Achter hen verliet
de rest van het deelnemersveld het
water met daarin al de topfavorieten en zo ook Simon De Cuyper. Tijdens het fietsen volgde er een
hergroepering waaruit twee atleten nog konden ontsnappen en een kleine voorsprong namen. De
favorieten zaten echter in de groep waardoor het lopen de plaatsen ging bepalen. Het ideale verloop
dus voor de atleet van het SMO-team die gekend staat voor zijn loopfinale. Topfavoriet Javier Gomez
won de wedstrijd uiteindelijk met een twintigtal seconden voorsprong op de Amerikaan Matt
Chrabot en de Australiër Peter Kerr. Simon De Cuyper werd in zijn eerste race van het nieuwe
seizoen knap 10e.
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Katrien Verstuyft 22ste in San Diego
Gemaakt op zaterdag 20 april, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 578
Het leek er een tijdje op dat Katrien Verstuyft op weg was naar een top-20 finish in haar eerste World
Triathlon Series wedstrijd van 2013. Onze nationale kampioene kende een goed zwemnummer in San
Diego en nestelde zich in een grote achtervolgende groep die op jacht moest naar vier koploopsters.
In een spannende loopfinale ging de overwinning naar thuisatlete Gwen Jorgensen die in de laatste
kilometers voorbij Emma Moffat ging. De Australische verloor in de spurt nog haar tweede plaats aan
beloftenwereldkampioene Non Stafford. Katrien vocht lang voor een plaats in de top-20 maar mocht
uiteindelijk blij zijn met een 22ste plaats op 3'16 van Jorgensen. De Nederlandse Danne
Boterenbrood, die dit jaar voor het SMO-Specialized Team in België uitkomt, werd knap elfde.

De Cuyper en Hooghe Belgisch kampioen sprint
Gemaakt op maandag 06 mei 2013, Geschreven door Jim De Sitter, Hits: 502
Belgisch kampioen in de Olympische afstand 2012, Simon De Cuyper,
pakte gisteren de overwinning op het BK sprinttriatlon in Lille. Pieter
Heemeryckging op de fiets resoluut in de aanval, maar moest in de
afsluitende run zijn inspanningen van eerder bekopen en werd tweede.
Met Jelle Geens op de derde plaats kaapte SMO de plekken 1,3,4 en 5
weg.
Sofie Hooghe won bij de dames, met een sterke loopproef, waar ze
Charlotte Deldaele achterliet. Waals kampioene veldlopen Claire Michel
ging nog over Charlotte, maar kwam tekort om Sofie van de overwinning
te houden.

Inschrijvingen Boerekreektriatlon
Gemaakt op vrijdag 17 mei 2013, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 541
Zaterdag 1 juni 2013 organiseert de gemeentelijk Sportraad St.Laureinsism. SMO-Specialized triatlonteam oor de 27ste keer de
Boerekreektriatlon.
Naast BK Team Relay voor de Jeugd A, B en C & kwarttriatlon (nondrafting) is dit ook het Oost-Vlaams kampioenschap.
Spektakel gegarandeerd met enkele Belgische toppers aan de start;
de nieuwe discipline 'teamaflossing jeugd'; 'Batlle of the sexes
2013' en 'Australian exit' na 1.000 m. zwemmen.
De recente stalen van het zwemwater waren van uitstekende
kwaliteit, de temperatuur bedroeg 13,5°C op 14 mei om 10u.
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Iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen aan het provinciaal sport- en
recreatiecentrum 'de Boerekreek' om de ruim 400 atleten aan te moedigen of om zelf deel te
nemen!
Elke deelnemer krijgt een gratis pasta maaltijd aangeboden.
Inschrijven kan nog tot 20 mei via boerekreektriatlon.be.

Brydenbach, Coysman en 10 kleine negers in Leuven
Gemaakt op zondag 26 mei 2013, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 1169

Ondanks het feit dat de halve triatlon van Leuven door te koud zwemwater een duatlon werd,
tekenden de meeste toppers wel present voor de eerste lange afstands wedstrijd van het seizoen.
Naast de pech met het weer ervaarden nog heel wat atleten bijkomende pech tijdens de fietsproef.
Eén voor één vielen een aantal toppers weg. En dan vooral bij de mannen, want bij de vrouwen
kenden de toppers geen tegenslag. Joke Coysman nam op klinkende wijze revanche voor vorig jaar,
toen ze in de laatste loopronde een klopje kreeg en naar het zilver werd verwezen door Debby
Verstraeten. Die laatste nam geen risico's na een lange blessureperiode en liet de Leuvense duatlon
links liggen. Voor Coysman maakte het niets uit. Zij bracht opnieuw haar beproefde concept: de
wedstrijd vanaf het begin en in het fietsen hard maken.
Na acht kilometer lopen en 78 kilometer fietsen keek Leen van den Daelen tegen een achterstand
van ruim 3 minuten aan. Karolien Weuts volgde nog twee minuten verderop en had op haar beurt
weer voldoende voorsprong op Caroline Devos en Magali Buytaert. De posities wisselden niet meer
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in de 15 km lopen en dus mocht Coysman alweer verder bouwen aan een nieuwe zegereeks. Leen en
Karolien, de twee EFC-ITC dames, werden tweede en derde.
Bij de mannen kregen we wel veel positiewissels. Tim Brydenbach opende in de eerste run de
debatten en kreeg Geert Janssens, Dennis Devriendt, Tim Jacobs en Seppe Odeyn mee in zijn zog.
Tijdens het fietsen greep Brydenbach de macht. Eerst moest Geert Janssens afhaken met
kettingproblemen. Daarna ging het licht bij Dennis Devriendt uit na een verloren drinkbus en de
hieropvolgende krampen. Seppe Odeyn stapte uit met een geblokkeerd bekken en Davy Vos viel in
6de positie uit met een kapotte kettingspanner.
Ondertussen was een supersterke Glen Vekemans opgerukt naar de koppositie. De Total atleet reed
echter lek in de slotronde en verloor kostbare tijd met zijn bandenwissel. Hij speelde niet meer mee
voor een mogelijke zege en moest vrede nemen met een 8ste plaats. En zo kregen we vooraan een
spannende strijd tussen Tim Brydenbach en Tim Jacobs die met een verschil van 30 seconden na 1
ronde lopen over het Ladeuzeplein kwamen. Het was echter de jonge Hannes Vandermoere van
SMO-Specialized die voorbij SP&O'er Jacobs ging en in de slotkilometers nog dichtbij Karhu-KipeoMDP atleet Brydenbach kwam. Uiteindelijk kwam Hannes twintig seconden te kort.
Tim Brydenbach, al een keer 2de in 2011, schreef voor het eerst de halve van Leuven op zijn naam,
voorHannes Vandermoere en Tim Jacobs. Nicolas Auverdin overklaste zichzelf met een knappe vierde
plaats en Kevin Van Oevelen was superblij met zijn onverhoopte vijfde plaats.

Vanderplancke en Couckuyt Belgische kampioenen juniores
Gemaakt op zondag 26 mei 2013, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 790
In Zwevegem werden de Belgische
kampioenschappen triatlon voor Jeugd B en
C geannuleerd en vervangen door een
duatlon. Jeugd A en juniores mochten wel
zwemmen én dus strijden om de nationale
titels. Erwin Vanderplancke is de nieuwe
Belgische kampioen bij de jongens, voor Tom
Suetens. Vanderplancke raakte in het
zwemmen samen met Suetens en Wouter
Timmerman voorop. De drie werkten goed samen op de fiets en begonnen aan de laatste run met
een minuut voorsprong op zes achtervolgers met onder andere Glenn Van Hout, de later uitgevallen
Arthur Dejaegher en Pierre Balty. Die wist als enige de kloof met de leiders te overbruggen en
snoepte Timmerman alsnog de derde plaats af. Bij de meisjes is Ine Couckuytvan SMO-Specialized de
nieuwe titelhoudster. Zij haalde het voor Megane Van Steenwinckel en Elise Piron, die in de
slotmeters voorbij Sofie Rubbrecht ging.
Bij de jeugd A pakte Lore Muys de titel. Bij de jongens was Antonio Hernaert de beste, voor Noah
Servais en Etienne Claisse, die in de spurt de snellere was van Jarne Verhaegen, waardoor we bijna
hetzelfde podium kregen als drie weken geleden tijdens het BK duatlon in Ruddervoorde.
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Zegekoningen domineren in Sint-Laureins
Gemaakt op zondag 02 juni 2013, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 665
In de 27ste Boerekreektriatlon van Sint-Laureins grepen de topfavorieten bij de mannen en de
vrouwen autoritair de macht. Joke Coysman stond al in 2008 en 2009 op het hoogste schavotje in het
Meetjesland, maar liet de oudste kwarttriatlon van België links liggen de laatste drie jaar. Afgelopen
zaterdag keerde ze terug en de concurrentie heeft het geweten. De wedstrijd werd ontsierd door een
foute briefing waardoorLinde Herreman te vroeg keerde in het zwemmen. Na veel vijven en zessen
kreeg ze 6'30 bijgeteld bij haar eindtijd. De SMO-Specialized atlete werd zo derde, vlak voor Magali
Buytaert. Ondertussen was ze, ondanks haar toevallige voorsprong, voorbijgegaan door Coysman.
"Madam 16" trok alle registers open op de fiets, haar beproefde concept, en maakte het genadeloos
af in de 10 km lopen. Charlene Ottevaere kon alleen maar op afstand toekijken en vechten voor het
zilver, wat haar de tweede plaats opleverde.
Bij de mannen kregen we een nagenoeg zelfde scenario.
Pieter Heemeryck kwam op korte achterstand van Willem Brems samen met Tom
Vanderhoogerstraete en Kjell De Hertogh uit het water. Die laatste werd er al snel afgewaaid op het
bijzonder winderige parcours doorheen de polders. Ook Vanderhoogerstraete moest vooraan lossen
zodat Heemeryck en Brems alleen in de wissel toekwamen. In het lopen nam de zegekoning van 2012
moeiteloos de maat van Brems. Willem moest zelfs in de laatste meters zijn ploegmaat Tom
Vanderhoogerstraete voor zich dulden. Ook bij de mannen kregen we dus twee keer SMOSpecialized op het podium, met Pieter Heemeryck voor Oil Service op het hoogste schavotje.

Jelle Geens sprint naar ETU-podium
in Cremona
Gemaakt op zondag 09 juni 2013, Geschreven door
Hans Cleemput, Hits: 660
Jelle Geens, het jonge talent van het SMO Specialized
Team, heeft in het Italiaanse Cremona een
knalprestatie neergezet. Tijdens de sprintwedstrijd
voor de ITU European Cup moest hij een gat van bijna
40 seconden dichten na het zwemmen, maar na het
fietsen ging hij er als een speer vandoor. Het leverde
hem een derde plaats op en dus meteen goed voor
zijn eerste internationale podium bij de grote
jongens. Jelle zette de tweede looptijd neer en
sneuvelde uiteindelijk op amper negen seconden van
de overwinning. Die was voor Oscar Vicente. De
Spanjaard haalde het met zes seconden van de
Duitser Jonathan Zipf. Bij de dames werd Charlotte Deldaele knap 15de, Claire Michel werd 20ste.
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Vier op vier voor Brydenbach in Aarschot
Gemaakt op woensdag 24 juli 2013, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 314
Tim Brydenbach en de Hageland Power Triatlon, het is een geslaagd huwelijk. Zondag was de MDP
Kipeo Karhu atleet voor de vierde keer op rij de sterkste in de 1/3de triatlon. De Kempenaar moest
wel diep in het krachtenarsenaal tasten om voor de 4de keer in 5 jaar te winnen (in 2011 werd de
wedstrijd wegens wegenwerken niet georganiseerd). Willem Brems maakte het Tim immers niet
gemakkelijk. De SMO-Specialized atleet zit in de vorm van zijn leven, wat hij al bewees met een
overtuigende zege in Kortrijk.
In Aarschot was hij anderhalve minuut sneller dan Brydenbach na het zwemonderdeel en tijdens de
60 km fietsen reed hij steeds verder weg van de concurrentie, ondanks stevig werk van onder andere
Hannes Cool, Geert Janssens, Hans Moonen en Pieter Hélin. Maar in de afsluitende 15 km lopen ging
Willem kopje onder. Hij zag zijn voorsprong op Brydenbach snel slinken en moest uiteindelijk de
duimen leggen. Brydenbach won in 2u57'06 en hield nog 1'44 over op Brems. Die verzilverde wel zijn
2de podiumplaats tegen een oprukkende Hannes Cool, die 3de werd.
Bij de dames liet Debbie Verstraeten zien dat ze helemaal terug is. Ze stapte op ruim zes minuten van
titelverdedigster Charlene Ottevaere uit het water, maar die voorsprong verdween zo goed als
volledig tijdens het fietsen. In het lopen ging Channel Debbie er op en erover. SMO-Specialized atlete
Ottevaere werd tweede op iets meer dan drie minuten. Louise Vandenbroucke mocht dan weer
terugblikken op een geslaagd debuut op de langere afstand met een heel mooie derde plaats.

Ine Couckuyt wint in Gray
Gemaakt op donderdag 01 augustus 2013, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 345
Een jonge Belgische delegatie liet vorig weekend van zich horen in het Franse Gray. Het meest
opvallende was de winst van Ine Couckuyt. De Belgische junioreskampioene won er de sprintafstand
van de Tri du Val de Gray met een straat voorsprong op Francaises Vacoret en Dupuich. In een tijd
van 1u12'33 werd de SMO-Specialized atlete zelfs 20ste overall. Wouter Timmerman leek op de
sprint ook op weg naar een stunt. Hij had in het zwemmen ruim driekwartminuut moeten toestaan
op leider Thibaut Catalot. In het fietsen reed de Fransman verder weg, maar tijdens het lopen zette
Wouter een serieuze inhaalrace in. Hij strandde uiteindelijk op slechts 30 seconden van de zege.
Louise Vandenbroucke werd in dezelfde wedstrijd 4de. Haar Lowie Dewitte werd 7de op de
kwartafstand.
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Tim Brydenbach en Joke Coysman Belgisch kampioen
Gemaakt op zondag 04 augustus 2013, Geschreven door Jim De Sitter, Hits: 676
Tim Brydenbach is in Eupen Belgisch kampioen LD triathlon geworden, voor Willem Brems en Bert
Jammaer. Bij de dames mag Joke Coysman zich Belgisch Kampioene noemen. Zij haalde het voor
Debbie Verstraeten en Leen Vanden Daele.
Lange tijd leken we op weg voor een ware stunt door Willem Brems. De SMO-Specialized atleet
herhaalde hetzelfde scenario als in Aarschot. Willem kwam met ruim een halve minuut voorsprong
op de andere favorieten als eerste uit het water. In de achtervolging sloegen eerst Tim Brydenbach
en Bert Jammaer de handen in elkaar.
Toen bij de achtervolgers Hannes Cool kwam aansluiten, ging de Westvlaming er samen met
Brydenbach vandoor. Jammaer moest afhaken. De Uplace-atleet verloor negen minuten in het
fietsen en kwam pas als zesde de wisselzone binnen. “Fit, maar niet fris”, zo vatte Bert Jammaer zijn
vorm vandaag samen. “Ik moet tevreden zijn met deze derde plaats. Deze week stonden er nog
zware trainingen voor Ironman Mont-Tremblant op het programma. Zo heb ik woensdag nog 210
kilometer gefietst. Fris ben ik dus niet, en dat voel ik altijd het meest op de fiets. Vandaag was dat
niet anders, want zwemmen en lopen ging eigenlijk prima. Ik voel dan ook dat mijn conditie goed zit.
In die zin was dit BK een uitstekende test. Bovendien krijg je extra prikkels zoals de kans om jezelf te
pushen naar een podiumplaats. Dus de vorm is er, nu moet ik gewoon zorgen dat ik tegen 18
augustus goed uitgerust ben en mijn Kona ticket kan veilig stellen", aldus Bert Jammaer.
Vooraan ging de strijd om de Belgische titel onverminderd verder. Ondanks de inspanningen van Cool
en Brydenbach fietste een sterke Brems steeds verder weg. "Hannes en ik hebben flink
doorgereden", verteldeTim Brydenbach op de afterparty bij zijn al jarenlange sponsor Fietsen
Slootmans in Vorselaar. "Maar Willem was ontzettend sterk en fietste zes minuten weg van ons, al
vrees ik dat hij die inspanningen cash betaalde in het lopen. Ik merkte in het begin al dat ik het gat
vlot aan het dichtlopen was en ben er uiteindelijk in geslaagd om nog bijna vier minuten weg te
lopen van hem. Voor mij was dit een ideaal wedstrijdverloop. Ik voelde mij de hele tijd uitstekend.
Zowel fysiek als mentaal zit het goed bij mij. Dat is ook een beetje aan jullie te danken. Toen jullie in
het artikel op 3athlon.be van vorige week het hadden over het doorbuffelen (hier het bewuste artikel
- nvdr), was ik wel content. Noem mij in het vervolg maar Buffel Brydenbach", lachte de kersverse
kampioen.
Bij de dames stond er alweer geen maat op Joke Coysman. Debbie Verstraeten verloor meer dan 3
minuten in het zwemonderdeel en slaagde er ook niet in om tijdens het fietsen dichterbij te komen.
Het grote pluspunt voor de Kempische atlete was een sterk looponderdeel waarin de voetblessure
helemaal verleden tijd bleek. Door die sterke halve marathon verzilverde ze haar tweede plaats,
hoewel Eva Kennis vanuit de achtergrond aan het opzetten was. De Wuustwezelse strandde echter
op de vierde plaats omdat Leen Vanden Daelen een erg regelmatige wedstrijd neerzette en terecht
beloond werd met brons. De grote Waalse favoriete Alexandra Tondeur was toen al door een lekke
band in de slortonde teruggezakt. Ook in de halve marathon bleek de hitte opnieuw geen
bondgenoot voor Alexandra The Great. Tondeur moest genoegen nemen met de vijfde plaats.
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Meetjeslandse triatlonschool gaat van start
Gemaakt op dinsdag 03 september 2013, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 196
SMO-Specialized trekt kaart van de jeugd
Sport leeft in het Meetjesland, maar vooral ook
multisport, mede dankzij de organisatie van
enkele knappe organisaties in het Meetjesland
zoals de zwemlopen, Boerekreektriatlon,
bosduatlon, triatlon Eeklo en allerhande andere
sportmanifestaties.
Ook de jongeren kunnen zich in allerlei
sportclubs uitleven. Het Triatlon Team
Meetesland start met een vernieuwend concept
voor de lagere school kinderen: een
multifunctionele opleiding met aandacht voor de ontwikkelingsfasen van het kind.
Door de steeds groeiende vraag van jeugdige atleten om eens te “proeven” van de triatlon sport is
,onder impuls van jeugdcoördinator Steven Haeck en zijn trainersgroep, het SMO-Specialized triatlon
team in 2010 gestart met recreatieve trainingssessies voor de jeugd.
Vanaf september 2013 wordt gestart met een nieuwe afdeling Ironkids in Eeklo. De kinderen tussen
6 en 10 jaar kunnen zich op een speelse manier ontplooien binnen de verschillende disciplines van de
triatlonsport.
Allerhande bewegingsactiviteiten zullen de basis vormen voor een verdere gezonde en fitte
levensstijl.
Ook de sociale, psychische en cognitieve ontwikkelingen worden met onze groepstrainingen en
clubactiviteiten gestimuleerd.
Het SMO-Specialized Triatlon Team heeft voor het nieuwe sportseizoen zijn pijlen gericht op de
ironkids.
Het doel is om de meisjes en jongens tussen 6 en 12 jaar op een niet-competitieve manier de
Meetjeslandse jeugd te laten kennis maken met triatlon.
Binnen deze groep schuilt een groot potentieel en voor het aanleren van de triatlonvaardigheden (de
3 basissporten), begint men best op vroege leeftijd.
Dus met de start van het nieuwe schooljaar, wordt de jeugdwerking vanaf 6 jaar op gang geschoten.
Men streeft ernaar om kinderen triatlon te laten beleven als een leuke combinatie van de drie
basissporten die ze reeds beoefenen of nog kunnen ontdekken.
"In 2010 werd onder impuls van jeugdcoördinator Steven Haeck binnen onze club een jeugdafdeling
vanaf 10 jaar op gestart te Maldegem. Er werd gezocht naar enkele basisprincipes die succesbeleving
bij kinderen verhogen: plezier, activiteiten aangepast aan de (biologische) leeftijd en veiligheid.
Jaarlijks worden een aantal multisport evenementen voor de jeugd georganiseerd zoals de zwemloop
enkidstriatlon. Onze club wil continuïteit brengen aan diegene die verder willen proeven van triatlon,
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daarom werd binnen onze visie voor de komende jaren het accent gelegd op kids (lager onderwijs).”
aldus sportief verantwoordelijke Michael Dewilde.
Meermaals per week kan gezwommen
worden in samenwerking met de
zwemschool bij Megazwemclub. Loop- en
fietstrainingen gebeuren aan de Eeklose
sporthal, het bos, de speelheuvels en het
skatepark op zaterdagvoormiddag.
Een zeer afwisselende, uitdagende en
veilige omgeving voor onze Ironkids van 6
tot 9 jaar.
Een algemene bewegingsschool van SMOSpecialized ism. met andere sportclubs,
moet de basis vormen van een algemene ontwikkeling en levenslange sportbeleving.
Er is tevens een subafdeling in Maldegem voor de oudere jeugdleden tussen 10 en 16 jaar.
Een ervaren team van gediplomeerde jeugdtrainers staan klaar om de ironkids met raad en daad bij
te staan. Voor meer info over de club kan men terecht via smo-specialized.be of contacteer
jeugdcoördinator Steven Haeck 0476/90 70 29.

Rombout en De Bolster winnen Mr T Gent
Gemaakt op dinsdag 03 september 2013, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 255
De Mr. T Triatlon editie 2013 in Gent
lokte een recordaantal deelnemers
naar Gent. Het recreatiedomein De
Blaarmeersen mocht naast 1200
deelnemers
ook
heel
wat
toeschouwers verwelkomen.
Er werden 4 verschillende wedstrijden
georganiseerd, voor iedereen wat
wils, van recreant tot getrainde atleet.
In de Ladies-wedstrijd kwam de
Gentse Amber Rombout (TTB) met
ruime voorsprong uit het water en kon stand houden tot de finish.
Melanie Matthys strandde op een knappe tweede plaats. Voor de atlete van SMO-Specialized was
het haar eerste wedstrijd na de Ironman in Hawaii vorig jaar.
Na de bevalling van haar eerste zoontje, eind april, was dit haar eerste competitie. Ze hoopt op het
einde van het seizoen nog enkele wedstrijden af te werken en zo wat wedstrijdritme op te doen; Fien
Torbeyns(SP&O) vervolledigde het podium.
Bij de mannen stonden 380 deelnemers aan de start.
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Kempenaar Ben Brems (SMO) kwam als eerste uit het water, maar door een slechte wissel, miste hij
de aansluiting met de kop van de wedstrijd.
Het waren Gilles Cottyn (LTTL), Gert Jan Winten (3KTL) en teamgenoten Maarten De Bolster en Lukas
De Jonghe (SMO) die de krachten op de fiets bundelden.
Na 2 km op de fiets zag Eeklonaar De Bolster zijn kans en ging er solo vandoor. Op zijn tijdritfiets
sprokkelde hij een voorsprong van 1’50” bij elkaar op een omvangrijke groep.
Onder impuls van hardrijder Pieter Jan Penne (3KTL) en Ben Brems kwam een groep terug aansluiten
bij de groep van Cottyn.
Maarten De Bolster liep onbedreigd naar de overwinning in een goed gevulde topsporthal. Voor de
tweede plaats was het Pieter Jan Penne die zich de sterkste toonde voor Gentenaar Lukas De Jonghe.
Gilles Cottyn eindigde als vierde.
Op het BK sprinttriatlon in mei, kwam Maarten De Bolster zwaar ten val en brak zijn sleutelbeen.
Na een lange revalidatieperiode was dit een zeer geslaagde comeback van de Meetjeslander die op
het einde van het seizoen met de sprinttriatlon in Viersel en Maldegem nog hoopt om enkele mooie
dingen te laten zien.
SMO-Specialized pakt voor het zesde jaar op rij de overwinning in de sprinttriatlon in Gent.
De winnaar van vorig jaar Tom Vander Hoogerstraete (SMO) ging met enkele teamgenoten van start
in de teamaflossing. Samen met zwemmer Giel De Wilde en loper Ben Brems kaapten ze de
overwinning weg aan de Blaarmeersen.

Verslag Danne Boterenbrood Zwintriatlon 2013
Gemaakt op zaterdag 07 september 2013, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 306
Het verslag van de tweevoudig winnares van de Nederlandse
Danne Boterenbrood kan je hieronder lezen (bron smotriatlonteam.be)
Na een goed trainingsblok was het tijd om het stof weer van
de wedstrijdschoenen af te blazen en de Specialized Shiv op
te poetsen.
De trainingen waren goed verlopen, maar door de lange,
gedwongen rustperiode in de zomer was ik toch wat
achterop geraakt.
Ik had het idee dat het met de inhoud wel weer aardig goed
zat, maar dat het zeker nog wel aan enige snelheid ontbrak.
De eerste test was in Sartrouville (onder de rook van Parijs),
waar de 4e ronde van de GrandPrix werd gehouden.
Samen met de rest van de 'poulets' van Chateauroux ging ik
voor een zo hoog mogelijke klassering, om onze 3e plaats in
de tussenstand vast te houden.
Ik miste duidelijk nog wat wedstrijdritme en had een aantal bloopers weg te werken.
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Na het startschot had ik het idee dat ik constant achter de feiten aanliep en dat het echt ongelooflijk
hard ging.
Er gingen dingen goed en er konden dingen beter, maar uiteindelijk hield ik er een goed gevoel aan
over. Ik moest helaas een penalty uitzitten tijdens een razendsnelle 5km, waardoor ik wat plaatsen
terugzakte en uiteindelijk als 16e eindigde.
Misschien qua uitslag niet echt sterk, maar ik was blij dat de inhoud wel goed zat, de snelheid eraan
kwam en ik weer even goed wakker geschud was.
Twee dagen later was ik samen met Edo alweer op weg naar Knokke, voor de Zwintriathlon. Een
enorm populaire triathlon in Belgie (na opening van de inschrijving is na zo'n 5min. is de limiet van
1100 deelnemers bereikt) met start in Sluis (NL) en finish in Knokke. Iets totaal anders dan de snelle
GrandPrix, want ditmaal was de Shiv (tijdritfiets) mee en startte ik trots in het rood-zwart-rit van het
SMO-Specialized team. Vorig jaar had ik hier een beetje vanuit de anonimiteit kunnen toeslaan, maar
dat was dit jaar niet mogelijk.
'Being the upperdog' aldus Edo en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat mooi is, maar ook wel
extra druk met zich meebrengt.
Daarnaast is er in Knokke altijd een 'battle of the sexes', wat inhoudt dat de mannen in dit geval 13
minuten na ons van start gingen in volle jacht op de vrouwen en de extra premie op de finishlijn.
Ik had een goed zwemonderdeel in de benen van SMO-teammaatje Charlotte Deldaele, al voelde ik
me niet helemaal fris. Voor ik het wist lag ik al op het opzetstuur en stuurde ik Sluis uit.
De eerste aanzetten met de disc (dicht achterwiel) van FastForward bezorgden me zoals altijd
kippenvel en ik besloot de gashendels meteen open te draaien.
Algauw lag ik aan de leiding en begeleid door een heel cordon aan motoren en auto's reed ik door de
Zeeuwse polder.
Ook hier merkte ik dat ik zeker geen frisse benen had, maar ik bleef zoveel mogelijk druk houden op
de pedalen en probeerde alle bochten zo strak mogelijk te rijden.
Ik liep uit op de achtervolgers en voor ik het wist draaide ik de boulevard van Knokke op, waar het
zwart zag van de mensen. Ontzettend gaaf.
Het lopen was pittig, met name door de warmte en de geleverde inspanning op de fiets. Ik had
ontzettend dorst en schreeuwde overal om water.
Het tempo was goed en constant en ik zag dat ik opnieuw wat uitliep op de nummer twee. Ik besloot
niet te forceren, maar had ondertussen ook gezien dat de eerste man op meer achterstand zat dan ik
had gedacht.
Ik had de indruk dat hierdoor vooral de vrouwen langs de kant compleet uit hun dak gingen :)
Zelf was ik vooral moe en heel blij dat het gelukt was.
Na afloop hadden we nog een supergoed verzorgd banket aan het strand met alle sponsoren en zo
sloten we een schitterende dag in stijl af.
De grooste glimlach van de dag kwam misschien wel toen ik bij het ophalen van mijn fiets zag dat ik
een gemiddelde van 40.4 km/u had gereden.
Oprechte dank daarom ook voor mijn sponsoren Specialized en FastForward, want die fiets ging als
een raket.
Daarnaast bedankt aan alle fans van SMO die ervoor zorgden dat ik tijdens het lopen bijna non-stop
werd aangemoedigd. Het was me een waar genoegen.
DB
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Simon De Cuyper 15e / Katrien Verstuyft 24e WTS Grand Final
Londen
Gemaakt op maandag 16 september 2013, Geschreven door Bert Wauters, Hits: 216
Simon De Cuyper (SMO-Specialized) finishte afgelopen zondag 15 sept. als 15e in WTS Grand Final in
Londen.
Na een goed zwemnummer en een keiharde fietsproef maakte de achtervolgende groep bijna de
aansluiting met de kopgroep.
In het loopnummer viel de defintieve beslissing.
Het was Javier Gomez (ESP) die in een spannende eindsprint won voor Jonathan Brownlee (GBR)
enMario Mola (ESP). Simon zette één van zijn sterkste loopprestaties neer (30'30") en eindigde als
15e in het topdeelnemersveld.
Een gerichte hoogtestage en doordachte wedstrijdplanning wierp duidelijk zijn vruchten af. De
Leuvenaar gaat binnen 2 weken nog van start in de wereldbeker van Alicante.
Danne Boterenbrood (Nl) eindigde in de damesrace als 27e. In koude omstandigheden vond ze nooit
de goede fietsbenen, maar blikt zeer tevreden terug met een sterke zwem- en loopproef. Danne gaat
nog van start in de 70.3 Ironman van Lanzarote.
(bron smo-triatlonteam.be)
Katrien Verstuyft (Atriac) finishte als 24e.

Belgen presteren sterk in Londen
Gemaakt op vrijdag 20 september 2013, Geschreven door Matthias Verstraelen, Hits: 372
De voorbije week stonden de ITU finalewedstrijden op het programma in Londen. Van woensdag tot
zondag konden zowel junioren, elites als age groupers het beste van zichzelf geven op het Olympisch
parcours van vorig jaar. De eerste Belgische deelname was meteen goed voor het podium! Claire
Michelzorgde er op het WK aquathlon (zwemloop) meteen voor het zilver. De overwinning ging naar
Irina Abysova (RUS). Donderdag was het jammer genoeg enkel de beurt aan enkele Belgische
beloften om hun WK debuut te maken. Dit jaar stonden er namelijk geen Belgische Junioren aan de
start van het WK wat op de sociale media veel reactie uitlokte. Ook de VTDL heeft hiervoor reeds de
nodige oplossingen bedacht en gaat de topsportstructuur bijsturen vanaf 1 juli 2014.

's Ochtends was het de beurt aan Sofie Hooghe (NLT) om het voorbeeld te geven bij de dames U23.
Na een sterke zwembeurt en een snelle wissel kwam ze in de 2de fietsgroep terecht. Het numerieke
overtal in deze groep zorgde ervoor dat tijdens het fietsen de koplopers werden ingehaald. Na een
snelle tweede wissel van Sofie kon ze mee vooraan het lopen aanvatten. Tijdens de loopproef
werden er 2 groepen gevormd met Sofie in groep 2 strijdend voor de 10de plaats. Met een looptijd
van 36 minuten en een sterke eindsprint behaalde Sofie een 11de plaats!
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Een goed uur na de dameswedstrijd was het aan Jelle Geens (SMO-Specialized), Marten Van
Riel(SPTC) en Peter Denteneer om deze prestatie minstens te evenaren. Voor de wedstrijd raakte
echter bekend dat Jelle Geens niet zou starten door problemen met zijn evenwichtsorgaan. Ook
Peter Denteneer zou de wedstrijd niet beëindigen door een stressfractuur aan de enkel. Hij zou er in
het zwemmen en fietsen wel alles aan doen om Marten zoveel mogelijk van dienst te zijn.
Zowel Marten Van Riel als Peter zwommen steeds mee vooraan in de wedstrijd waarbij er niet echt
veel afscheiding was na het zwemmen. Het verschil tussen de eerste en tweede fietsgroep 1 en 2
werd gemaakt in de wisselzone. Marten kende een snelle wissel en zat meteen in de kopgroep, Peter
wisselde, mede door zijn blessure, iets trager en kwam in groep 2 terecht. Terwijl Marten regelmatig
mee het tempo bepaalde in de kopgroep zorgde Peter voor het nodige afstoppingswerk in de
achtergrond en stapte uit noodzaak uit de wedstrijd op 2 ronden van het einde.
Met een voorsprong van 35 seconden kon de kopgroep aan het lopen beginnen. Met een ijzersterke
32'02 in de afsluitende 10 kilometer behaalde Marteneen fantastische 10de plaats! De overwinning
was voor de Fransman Pierre Le Corre voor Alarza (ESP) en Wilson (AUS).
Op zaterdag en zondag stonden de wedstrijden voor elites op het programma. Op zaterdag was het
de beurt aan Katrien Verstuyft (ATRIAC). Na de zwemproef had ze een achterstand van 45 seconden
op kop van de wedstrijd. Hiermee was alles nog mogelijk maar door een gebrek aan tempo in haar
fietsgroep groeide de kloof met de kopgroep naar een voorsprong van meer dan de 1'30. Katrien
moest dus alles op het lopen zetten om nog op te schuiven in de uitslag. Met een sterke looptijd van
34'58 eindigde ze op een sterke 24ste plaats! Katrien hoopte met een beter resultaat terug naar huis
te kunnen keren maar een 14de looptijd bevestigde nog maar eens haar talent!
Zondag was het de beurt aan Simon De Cuyper om de succesvolle week compleet te maken, en of hij
dat deed... Na enkele tegenvallende wedstrijden in het WTS circuit dit jaar was het uitkijken naar een
topdag zoals hij er dit jaar al meerdere had op de Franse GP's en het BK in Brasschaat. Na een sterke
zwembeurt en een snelle wissel bevond Simon zich in de 3de fietsgroep met daarin veel toppers
zoals Mola, Vidal, Hauss,... Deze groep reed al snel naar de tweede groep om dan verder jacht te
maken op de kopgroep van 13 man. Met een kleine achterstand van 30 seconden kon Simon het
lopen aanvatten. Met uitstekende loopbenen en de snelle lopers Hauss, Riederer en Murray voor
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zich kon Simon nog heel wat atleten inhalen en eindigde hij op een fantastische 15de plaats! Deze
plaats levert hem heel wat punten op in de WTS ranking en het nodige vertrouwen en motivatie voor
volgend seizoen(en).
Deze tweet vlak na de wedstrijd was maakte dat meer dan duidelijk: "Gisteren 15e geworden op WK
Olympic Distance bij de elite! Eindelijk dat BAM! resultaat waar ik al een tijdje op wacht! #london
#roadtoRio"

Charlene Ottevaere 11de overall in Le Havre
Gemaakt op dinsdag 24 september 2013, Geschreven door Hans Cleemput, Hits: 201
Charlene Ottevaere heeft dit weekend de halve triatlon van Le Havre gewonnen. De SMO-Specialized
atlete kwam in Frankrijk als 11de overall over de streep. Na 3 km zwemmen had ze al een definitieve
kloof geslagen die ze tijdens de 80 km fietsen verder uitdiepte. In 4u30'13 won ze vlot voor Céline
Bastien. Opwww.3atleten.be zorgde ze voor volgend leuk verslag: "Na mijn goede prestatie in Deinze
was de goesting om nog een halve triatlon mee te doen groot en ik schreef me dan ook nog in voor
een wedstrijd in Le Havre, Normandië. De formule van 3km zwemmen, 80km fietsen en 20km lopen
leek wel iets voor mij. Lang zwemmen en net iets minder fietsen, ;-)."
"De laatste week was de zin om te trainen soms ver te zoeken, maar de gedachte dat er nog een
wedstrijd op het programma stond, zorgde ervoor dat ik plichtsbewust mijn trainingen afwerkte.
Zondag 22 september was het dan eindelijk zover, de afsluiter van het seizoen. Rond het middaguur
gingen we met zo’n 15O deelnemers, waarvan slechts 6 dames, van start. Ik was toch wat onzeker
over de afstand in het zwemmen, 3km is toch al een stukje meer dan de gewoonlijke 1,9km hé.
Uiteindelijk moest ik nog het meest wennen aan het koude, zoute water, :-). Na een nogal hectische
start duurde het gelukkig niet al te lang voor we elk onze positie vonden en ik een comfortabel
tempo kon aanhouden. Ik denk dat ik een vrij constant zwemnummer had waarin ik me ook niet al te
veel forceerde. Achteraf bleek het ook bijna 3,5km te zijn. Omdat iedereen dezelfde badmuts droeg,
kon ik me ook niet focussen op de dames en ik had dus geen idee in welke positie ik uit het water
gekomen was. Tijdens de wissel vernam ik van Wim dat ik in eerste positie lag…
Het fietsen zou een verrassing worden. De parcoursverkenning had zich beperkt tot het bekijken van
het hoogteprofiel op de site en het afrijden van de eerste 10km van het parcours met de wagen de
avond voordien. Eenmaal van de kust weg, werden we meteen getrakteerd op een klimmetje van
zo’n 1,5km. Vanaf dan was het parcours constant glooiend met iets pittigere intermezzo’s. De
beloofde 600 hoogtemeters bleken er achteraf 850 te zijn, maar het mooie landschap onderweg,
maakte deze misrekening wel goed, :-). Naar mijn gevoel was ik ook bezig aan een sterk
fietsnummer. Weinig mannen staken me voorbij en van de tweede vrouw was al helemaal niks te
bespeuren. Toch was het wachten tot mijn terugkomst in Le Havre, waar Wim vol ongeduld zat te
wachten, om een idee te krijgen van de opgebouwde voorsprong. Ik wist dat mijn lopen goed zat en
ik mijn leiderspositie wel zou kunnen verdedigen, maar ik had totaal geen idee van het niveau van de
andere dames. Ik speelde dus op safe en probeerde mijn tempo van in het begin hoog te leggen. Dat
lukte ook en het voelde bovendien goed aan. Het lopen bestond uit twee ronden langs de zeedijk
waarbij de atleten elkaar constant kruisten. Ideaal dus om te zien wat je voorsprong is op de
eerstvolgende achtervolgster. Ik schatte dat ik zo’n 10min voor haar uitliep, volgens de timing van
Wim was het zelfs 15min. Ik hoefde dus niks te vrezen en ik kon dan ook volop genieten van het
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lopen zonder het uiterste uit de kan te moeten halen. Opnieuw een kleine misrekening van de
organisatie, want de 20km bleken met 3,5km te zijn ingekort…
Tevreden met mijn eerste overwinning en tevreden dat het eventjes gedaan is, liep ik over de
eindmeet. Alle drie de disciplines kon ik met een goed gevoel afwerken, leuk om zo het seizoen te
kunnen afsluiten, :-). Moe, maar voldaan ben ik klaar voor de winter, :-)!
Bij deze wens ik ook de club en de vele sponsors te bedanken die ons toch elk jaar rijkelijk voorzien
en steunen. Bedankt aan Lode voor de schema’s en begeleiding. Ook een dikke merci aan mijn
trouwe supporters, vooral dan mijn pa en Darline die steeds aan de zijlijn stonden. Maar vooral een
grote dank u wel aan Wim die er toch altijd voor me is (ook al ben ik soms niet te genieten voor een
wedstrijd, ;-) ) en in me blijft geloven!"
aldus Charlene.
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XIV. Overige persberichten op het internet

Danne Boterenbrood maakt overstap naar Belgisch triathlonteam
Bron: triatlon226.cnl - 25 december 2012
Maandag werd bekend gemaakt dat Danne Boterenbrood vanaf
2013 deel zal gaan uitmaken van het Meetjeslandse SMOSpecialized team. De 27-jarige atlete raakte eerder dit jaar haar
contract bij Team4Talent kwijt. Boterenbrood, die afgelopen jaar
definitieve kwalificatie voor de Olympische Spelen in Londen
miste – maar wel vervolgens een sterk debuut maakte op de
langere afstand met winst in de Ironman 70.3 Lanzarote – had al
eerder besloten haar bestaan als professioneel triatlete voort te
zetten. De Nederlandse profatlete wist het voorbije seizoen ook de prestigieuze Zwintriathlon tussen
Sluis en het Belgische Knokke op haar naam te schrijven.
SMO-Specialized is een Belgisch triathlonteam, zowel gericht op de korte als de lange afstand.
Meerdere bekende Belgische atleten, waaronder Olympiagangers Simon de Cuyper en Peter Croes,
maken deel uit van het team dat zich tevens richt op de opleiding van jongere atleten. Boterenbrood:
“Het aanbod vanuit België kwam al snel na het nieuws van Team4Talent en was dusdanig goed dat ik
het uiteindelijk boven andere mogelijkheden heb verkozen. De gemengde samenstelling van het
team, duidelijke teamgeest en materiële ondersteuning trekken me erg aan en ik kijk er dan ook naar
uit om volgend jaar onder de vlag van SMO-Specialized te racen.”

De Cuyper en Verstuyft verlengen Belgische titel
Bron: Sporza.be - ZO 30/06/2013 - 18:14
Simon De Cuyper heeft zijn titel op het BK kwarttriatlon met succes verdedigd. Bij de vrouwen volgde
ook Katrien Verstuyft zichzelf op in het park van Brasschaat.
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Simon De Cuyper is beste Belg op EK triatlon
Bron: Sporza.be - ZA 15/06/2013 - 17:02
De Rus Ivan Vasiljev is de nieuwe Europese kampioen triatlon (olympische afstand). Simon De Cuyper
werd 23e in Turkije. Van Riel en Heemeryck eindigden ook in de top 30.
Alanya in Turkije vormde het decor voor het EK (1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10
kilometer lopen). Vasiljev haalde het met enkele seconden bonus op de Italiaan Alessandro Fabian.
De Spanjaard Mario Mola mocht mee het podium op.
Bij de Belgen was Simon De Cuyper de beste. Hij werd 23e in 1u46'24", op meer dan vier minuten
van Vasiljev. Marten Van Riel (1u46'54") eindigde net achter De Cuyper. Pieter Heemeryck (1u48'20")
tot slot legde beslag op de 28e plaats.
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XV. Televisie reportages
Focus-WTV
26/05/2012 BELGISCH KAMPIOENSCHAP TRIATLON VOOR DE JEUGD IN ZWEVEGEM
07/07/2013 KWARTTRIATLON KORTRIJK IS PROOI VOOR WILLEM BREMS
16/08/2013 PIETER HEEMERYCK WINT KWARTTRIATLON
04/09/2013 ZWINTRIATLON GEWONNEN DOOR PIETER HEEMERYCK EN DANA BOTERENBROOD

AVS
14/01/2012 Run & bike Watervliet (reportage)
01/07/2013 Triatlon Eeklo
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XVI. 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
annickcaneele@hotmail.com
Taken:
- Websitebeheer
- Materiële ondersteuning
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Ruben Strobbe
administratie@smo-specialized.be
Taken:
- Verantwoordelijke ledenadministratie
- Licentie en verzekeringen
- Communicatie met VTDL

Peter Croes
petercroes@mac.com
Taken:
- Media- en relatiebeheer
- Sportieve ondersteuning

Bart De Vrieze
0494 58 20 29
info@smo-specialized.be
Taken:
- IT- en websitebeheer
- Kledijverantwoordelijke
- Materiële ondersteuning
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XVII. 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
jeugd@smo-specialized.be
Taken:
- Jeugdverantwoordelijke afdeling Maldegem
- Algemene coördinatie en looptrainingen

Patrick Blomme
-

Zwemcoach jeugdwerking

Dirk Hellebuyck
-

Zwemcoach recreanten
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