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Inleiding

We trekken bijna een streep onder het sportief jaar 2014. Er konden enkele clubleden de nationale
titel bemachtigen, we kenden een winnaar en laureaten in het regelmatigheid circuit en ook in de
nationale ranking van de VTDL mocht het bestuur prijzen in ontvangst nemen. Nationaal of
internationaal, Olympic distance of Long distance, SMO-Specialized tekende present en behaalde
talrijke mooie prestaties.
We stellen vast dat er niet alleen bij SMO-Specialized hard gewerkt wordt. Ook de andere clubs
schenken steeds meer aandacht aan een uitgedokterd sportbeleid en een degelijke begeleiding van
de jeugd. Voor ons betekent dit dat de inspanningen vol gehouden moeten worden en dat de
begeleiding nog intensiever en professioneler moet.
Topsport binnen onze werking is belangrijk, maar de brede basis, de recreanten, dat is het
belangrijkste weefsel van onze club. Zij zorgen voor de uitstraling van de club. Meer en meer
sportievelingen vinden de weg naar onze club en willen proeven van het uitgebreid aanbod die onze
sport te bieden heeft van “start to triatlon” tot “ironman”. Deze visie met een transparante structuur
met doorgroeimogelijkheden voor jong en oud, zal ons ongetwijfeld de komende jaren nog
doeltreffender maken.
Tijdens de ploegenwedstrijden, het teamgebeuren binnen de triatlonsport, stonden de dames als
zowel de herenploeg op het hoogste schavotje. In de mixed team relay pakte SMO-Specialized goud,
bij de volwassenen en jeugd A. Met meer dan 10 eindoverwinningen in de triatlon- en duatlonsport
en meer dan 20 podiumplaatsen, verspreid over het seizoen, mogen we terugblikken op een
geslaagd seizoen voor “de rode brigade”.
De jeugdafdeling was zeer actief op dreef met diverse podiumplaatsen tijdens duatlons, triatlons,
jeugdzwemlopen en regionale sportactiviteiten. Sinds eind 2013 mochten we een nieuwe doelgroep
introduceren binnen onze jeugdwerkingn, de ironkids. De kinderen tussen 6 en 9 jaar kunnen
proeven van een veelzijdig sportaanbod voor een algemene ontwikkeling. Onze groep jeugdatleten
werd dit jaar opnieuw uitgebreid en trekken we samen naar verschillende multisportevents in de
regio (veldlopen, survivalrun, cyclocross, zwemlopen,…).
Bij onze eigen organisaties nl. de run en bike-wedstrijd in Watervliet, de zwemloop in Maldegem, de
Boerekreektriatlon en het BK Team Relay voor jeugd en volwassenen konden we terug op heel wat
enthousiaste deelnemers en vrijwilligers rekenen, waarvoor onze dank. In 2015 staan terug heel wat
mooie uitdagingen voor de deur. Ook op organisatorisch vlak blijven we onze vaste evenementen
organiseren: run & bike en de zwemloop voor jeugd en volwassenen.
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Triatlon is een heel mooie maar fysisch en mentaal zware sport. Daarom willen wij graag 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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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

3athlon.be
Webmaster Hans Cleemput
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

Danne Boterenbrood
Woonplaats: Sittard
Geboortedatum: 19-07-1985
Beroep: full-time triatlete
Triatleet sinds: 2000
Categorie: elite dames
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 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. Danne werd dit
jaar nationaal kampioen op de sprint en Olympic Distance. Recent maakte Danne de moeilijke keuze
om meer voor haar maatschappelijke carrière als arts te gaan.

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 aantal overwinningen waaronder de
kwarttriatlon van Sint-Laureins en de halve triatlon van Leuven.
Daarnaast behaalde hij nog verscheidene podiumplaatsen op
hoogstaande wedstrijden in België. Volgend seizoen staan er voor Willem terug een paar
internationale wedstrijden op het programma waar hij zich kan meten met de buitenlandse atleten.

www.smo-specialized.be
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Ine Couckuyt
Woonplaats: Lauwe
Geboortedatum: 30-06-1995
Beroep: student
Triatlete sinds: 2008
Categorie: beloften
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 behaalde Ine verscheidene mooie
ereplaatsen op de Boerekreektriatlon, Zwintriatlon en de kwart in Ieper.

Maarten De Bolster
Woonplaats: Eeklo
Geboortedatum: 04-08-1991
Beroep: student
Triatleet sinds: 2006
Categorie: elite heren
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. Maarten maakte de keuze eind 2014 om te stoppen met
triatlon maar hij blijft nog steeds actief bij onze jeugdwerking.

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
huzarenstukje 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 25 e. Simon volgde in het
begin van het seizoen een opleiding bij defensie waardoor zijn wedstrijdplanning moest bijgestuurd
worden. Hij stond voornamelijk aan de start van internationale wedstrijden waar hij een paar mooie
prestaties heeft neergezet. 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 22-jarige Lukas De Jonghe 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. Lukas stopt
voorlopig met triatlon en zoekt andere oorden op in 2015 met
vrijwilligerswerk in de Filippijnen voor enkele maanden.

www.smo-specialized.be
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Charlotte Deldaele
Woonplaats: Zwevegem
Geboortedatum: 05-06-1993
Beroep: student
Triatlete sinds: 1999
Categorie: beloften
De 21-jarige West-Vlaamse komt met haar sterke
zwemcapaciteiten 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. Michael was dit
jaar winnaar van de triatlon van Eeklo en op de Ironman van
Lanzarote behaalde hij een 5e plaats in zijn categorie.

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. Dit jaar behaalde Jelle een paar mooie uitslagen met maar
liefst 7 top-10 plaatsen in internationale wedstrijden. De komende
jaren hoopt hij zijn loopsnelheid nog verder aan te scherpen.

Herreman Linde
Woonplaats: Izegem
Geboortedatum: 27-03-1990
Beroep: student
Triatlete sinds: 2005
Categorie: elite dames
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. Dit seizoen kwam Linde niet aan de start van
triatlonwedstrijden wegens aanhoudende klachten aan de rug.
Eind 2014 besliste Linde om te stoppen met triatlon om zich verder
te concentreren op het zwemmen.

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 32-jarige West-Vlaamse 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
een knappe overwinning in de triatlon van Eeklo en enkele mooie
podiumplaatsen in de triatlon van Aarschot en Deinze. De komende
jaren gaat ze zich richten op de lange afstandswedstrijden.

Tom Vander Hoogerstraete
Woonplaats: Leuven
Geboortedatum: 13-07-1987
Beroep: student
Triatleet sinds: 2008
Categorie: elite heren
In 2010 kroonde de ex-zwemmer 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 behaalde dit jaar 3 podiumplaatsen in de
sprinttriatlon van Lille, de kwart van Retie en de City triatlon van
Brugge. Tom besliste om in 2015 te stoppen met topsport om zijn
academische carrière te kunnen uitwerken.

www.smo-specialized.be
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IX.

Uitslagen

Datum

Locatie

Naam

Tijd

Plaats
overall

Plaats
categorie

11/jan

Run & bike Watervliet

Dewilde Michael ‐
Vandermoere Hannes

00:38:22

2

2

12/apr

Quarteira ETU Triathlon European Cup

Charlotte Deldaele
Jelle Geens

02:06:11
01:52:12

9
23

9
23

13/apr

Quarteira ETU Triathlon Junior European Cup

Amber Rombaut

01:07:19

23

23

27/apr

ITU World Triathlon Cape Town

Simon De Cuyper
Jelle Geens

01:47:56
01:51:23

27
47

27
47

1/mei

BK ploegentriatlon Doornik

Heren
Dames

00:59:29
01:06:46

1
1

1
1

4/mei

1/8 Drafting Triatlon Lille
Antalya ETU Triathlon European Cup

Tom Vander Hoogerstraete
Charlotte Deldaele

00:53:56
02:02:29

2
14

2
14

11/mei ¼ Geel
Vierzon ETU Triathlon Junior European Cup

Willem Brems
Amber Rombaut

01:45:22
01:07:51

2
5

2
5

17/mei Weert ETU Triathlon European YOG Qualifier
ITU World Triathlon Yokohama
IRONMAN Lanzarote

Amber Rombaut
Simon De Cuyper
Michael Dewilde

01:00:11
01:50:48
9:39:27

13
36
27

13
36
5

18/mei NK Weert Olympic Distance Triathlon
Bratislava ETU Sprint Triathlon European Cup

Danne Boterenbrood
Jelle Geens
Charlotte Deldaele
Ine Couckuyt

02:01:11
00:57:14
01:07:25
01:07:45

1
5
23
29

1
5
23
29

24/mei ¼ Boerekreek triatlon

Willem Brems
Ine Couckuyt
Lowie Dewitte

01:51:02
02:11:36
01:58:32

1
2
5

1
1
1

25/mei BK Mixed Team Relay Volwassenen

SMO-Specialized 1
SMO-Specialized 2
Smo-Specialized Jeugd A

01:28:07
01:35:37
00:57:20

1
8
1

1
8
1

Simon De Cuyper

00:51:29

42

42

BK Mixed Team Relay Jeugd
31/mei ITU World Triathlon London

www.smo-specialized.be
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04:00:46
01:03:00
02:07:31

Plaats
overall
1
2
5

Plaats
categorie
1
2
5

Danne Boterenbrood
Ben Brems
Tom Hellemans

01:01:05
01:54:55
01:57:52

1
2
3

1
2
3

1/4 Triatlon Retie

Tom Vander Hoogerstraete

01:50:24

2

2

City triatlon Brugge
Ironman 70.3 Luxembourg
Kitzbühel ETU Triathlon European
Championships
IRONMAN 70.3 Luxembourg

Tom Vander Hoogerstraete
Willems Brems

01:51:46
04:10:16

2
18

2
12

Jelle Geens

02:03:38

53

53

Willem Brems

04:10:16

12

12

Jelle Geens

01:50:51

4

4

Charlotte Deldaele

02:10:15

16

16

1
1

1
1

01:13:09

3

3

01:50:38

19

19

Datum

Locatie

Naam

Tijd

1/jun

1/2 Triatlon Non-drafting - Leuven
Sprinttriatlon Zwevegem
Triathlon des Lacs de l'Eau d'Heure

Willem Brems
Lukas De Jonghe
Maxime Swertvaegher

8/jun

NK sprint Amsterdam
1/4 Triatlon Hamme

15/jun
21/jun

28/jun

29/jun

Penza ETU Triathlon U23 European
Championships

Penza ETU Triathlon U23 European
Championships - Mixed Relay U23
ITU World Triathlon Chicago

Michael Dewilde
Charlene Ottevaere
Jelle Geens - Charlotte
Deldaele
Simon De Cuyper

5/jul

Holten ETU Triathlon Junior European Cup

Amber Rombaut

01:06:53

6

6

6/jul

BK Olympic Distance Kortrijk

Simon De Cuyper
Willem Brems
Jelle Geens
Charlotte Deldaele
Ine Couckuyt
Swertvaegher Maxime
Dewitte Lowie

02:06:35
02:08:12
02:09:13
02:26:38
02:27:50
02:15:36
02:18:40

2
6
7
4
5
23
34

2
4
3
2
3
8
11

19/jul

Geneva ETU Triathlon Junior European Cup

Ambert Rombaut

01:11:52

15

15

20/jul

1/8 Plastriatlon Aarschot
1/3 Hageland Powertriatlon Aarschot

Geneva ETU Triathlon European Cup

Ben Brems
Willem Brems
Charlene Ottevaere
Lowie Dewitte
Danne Boterenbrood

01:09:40
02:53:26
03:29:09
03:10:18
02:15:38

1
2
2
16
7

1
2
2
2
7

¼ Triatlon Berlare

Tom Hellemans

02:14:45

3

3

2/aug

1/4 Triatlon Eeklo
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03:51:20
03:59:59
04:01:44
04:34:26

Plaats
overall
4
11
13
4

Plaats
categorie
3
10
12
4

Ben Brems
Willem Brems
Lowie Dewitte
Lukas De Jonghe
Ine Couckuyt

00:58:30
00:59:26
01:01:01
01:02:18
01:08:28

10
19
33
39
8

4
7
21
26
4

Danne Boterenbrood

01:00:18

5

5

Jelle Geens
Simon De Cuyper
Charlotte Deldaele

00:53:48
00:56:08
01:02:15

5
19
10

5
19
10

Datum

Locatie

Naam

Tijd

3/aug

BK halve afstand Eupen

Willem Brems
De Vrieze Bart
Michael Dewilde
Charlene Ottevaere

9/aug

BK sprint Wuustwezel

Tiszaujvaros ITU Triathlon World Cup SemiFinal

10/aug

EK Ironman 70.3 Wiesbaden
Tiszaujvaros ITU Triathlon World Cup Final

Maxime Swertvaegher
Jelle Geens
Danne Boterenbrood

04:37:29
00:54:15
01:02:58

75
11
26

6
11
26

15/aug

¼ triatlon Izegem

Charlotte Deldaele
Charlene Ottevaere
Lowie Dewitte

02:12:38
02:21:37
02:02:23

2
7
11

1
4
4

17/aug

Nanjing Youth Olympic Games
Mr.T Gent

Amber Rombaut
Ben Brems
Tom Vanderhoogerstraete
Lukas De Jonghe
Ine Couckuyt

01:02:46
01:00:17
01:01:06
01:03:10
02:14:48

11
2
3
5
16

11
2
3
1
16

Karlovy Vary ETU Triathlon European Cup
21/aug

Nanjing Youth Olympic Games – Mixed Relay

Amber Rombaut (Team IV
Europe)

01:23:34

4

4

24/aug

½ triatlon Deinze

Charlene Ottevaere

04:38:25

3

2

30/aug

ITU World Triathlon Grand Final Edmonton
(U23 Men)

Jelle Geens

01:58:31

29

29

31/aug

ITU World Triathlon Grand Final Edmonton
(Elite Men)

Simon De Cuyper

01:50:37

15

15

03/sep

Zwintriatlon Knokke

Ine Couckuyt
Michael Dewilde
Lowie Dewitte

02:10:45
01:57:05
01:58:46

3
16
22

1
2
5

13/sep

Halve triatlon Almere
¼ triatlon Ieper

Michael Dewilde
Ine Couckuyt
Lowie Dewitte

04:24:46
02:13:59
02:02:18

7
2
7

4
1
2
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01:55:44
01:03:07

Plaats
overall
9
8

Plaats
categorie
9
2

Charlotte Deldaele

02:04:35

34

34

Alanya ITU Triathlon World Cup

Jelle Geens
Simon De Cuyper

01:46:26
01:47:42

7
22

7
22

Tongyeong ITU Triathlon World Cup

Jelle Geens
Simon De Cuyper
Danne Boterenbrood

01:49:43
01:51:03
00:49:24

9
28
1

9
28
1

Datum

Locatie

Naam

Tijd

21/sep

Madrid ETU Triathlon European Cup
1/8 Mechelen

Jelle Geens
Lowie Dewitte

27/sep

Alanya ITU Triathlon World Cup

28/sep

18/okt

Duatlon Harderwijk
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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 2014
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Promotie triatlonschool Meetjesland
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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: 369



Facebookpagina:
o https://nl-nl.facebook.com/pages/SMO-Specialized-TriatlonTeam/256339637766111
o Volgers: 665



Sites atleten:
o Danne Boterenbrood: www.danneboterenbrood.com/
o Ine Couckuyt: inecouckuyt.blogspot.be/
o Jelle Geens: www.jellegeens.be
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Persartikels uit kranten en weekbladen 2014

Bron: Stop & Go (december-2013)

Bron: Stop & Go (december-2013)
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Bron: De Belleman (maart-2014)

Bron: Het Laatste Nieuws (14-01-2014)

Bron: De Meetjeslander (27-03-2014)
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Bron: Stop & Go (maart-2014)
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Bron: Het Laatste Nieuws (02-04-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (03-04-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (09-04-2014)

Bron: De Streekkrant (11-04-2014)
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Bron: De Meetjeslander (17-04-2014)

De Meetjeslander (17-04-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (17-04-2014)

Bron: Kijk nu (april 2014)
Bron: Het Nieuwsblad (28-04-2014)
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Bron: De Meetjeslander (01-05-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (02-05-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (03-05-2014)
Bron: Het Laatste Nieuws (03-05-2014)
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Bron: De Meetjeslander (05-05-2014)

Bron: Het Laatste Nieuws (17-05-2014)

Bron: De Meetjeslander (08-05-2014)
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Bron: Het Laatste Nieuws (20-05-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (23-05-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (26-05-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (02-06-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (02-06-2014)

Bron: Gazet van Antwerpen (10-06-2014)
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Bron: De Meetjeslander (12-06-2014)

Bron: Het Laatste Nieuws (12-06-2014)

www.smo-specialized.be

42

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2014

Bron: Het Belang van Limburg (17-06-2014)
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Bron: Het Laatste Nieuws (19-06-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (19-06-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (27-06-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (30-06-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (30-06-2014)
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Bron: Het eikenblad (juni 2014)

Bron: Stop & Go (juni 2014)
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Bron: Stop & Go (juni 2014)

Bron: Stop & Go (juni 2014)
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Bron: Triathlon-Duathlon Sport (juni 2014)
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Bron: Triathlon-Duathlon Sport (juni 2014)
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Bron: Tap Toe (02-07-2014)

Bron: Het Laatste Nieuws (03-07-2014)
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Bron: Gazet van Antwerpen (05-07-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (05-07-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (08-07-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (22-07-2014)

Bron: Gazet van Antwerpen (09-07-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (24-07-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (01-08-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (11-08-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (12-08-2014)
Bron: Het Nieuwsblad (08-08-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (14-08-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (14-08-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (16-08-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (18-08-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (22-08-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (03-09-2014)

Bron: De Meetjeslander (21-08-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (12-09-2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (15-09-2014)

Bron: Het Nieuwsblad (13-09-2014)
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Bron: Taptoe (15-09-2014)

Bron: Stop & Go (september 2014)

Bron: Het Nieuwsblad (17-09-2014)
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Bron: Stop & Go (september 2014)
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Bron: Het Nieuwsblad (28-10-2014)

Bron: De Meetjeslander (06-11-2014)
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XII. Persberichten op het internet (www.3athlon.be)

Aandacht voor jeugd en beloftes via BOIC
Gemaakt op dinsdag 26 november 2013, Geschreven door Matthias Verstraelen.
Van
10
tot
24
November
waren
Katrien
Verstuyft
(ATRIAC)
en
Jelle
Geens(SMOSpecialized) op stage
met het BOIC. In
combinatie met de vele
trainingsuren
in
Lanzarote wordt er ook
voldoende
aandacht
besteed
aan
teambuilding
tussen
atleten en coaches.
Naast interviews met
de broers Borlée en
Dirk Van Tichelt hebben
ze bij sporza ook het talent in Jelle ontdekt, getuige volgende reportage en interviews vanuit
Lanzarote:
Ook de jeugd heeft er al een stage met het BOIC opzitten. 11 Belgische triatleten tekenden present
op een multidisciplinaire stage in Vittel: Antonio Hernaert (SP&O), Jarne Verhaeghe (GLH), Jessica
Verlinden (KTT), Yorben Verboven (KTT), Lore Muys (ATRIAC), Eline Desaunois (SPTC-185), Amber
Rombaut (TBT), Joni Meere (TRIBE), Noah Servais (TCBM), Romain Loop (EGZA3T) en Emma Claisse
(TRIGT) trainden samen met onder andere de zwemmers en de gymnasten. Dit onder de begeleiding
van Mia Dobbeni (VTDL) en Cédric Brennenraedts (LBFTD).
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SMO Run & Bike 2014
Gemaakt op zondag 01 december 2013, Geschreven door
redactie.
Na een geslaagde tweede editie van de Run & Bike te
Watervliet organiseert het SMO-Specialized triatlon team
samen met Joggingclub De Krekenlopers op zaterdag 11
januari 2014 de derde editie van de Run & Bike te Watervliet !
13 km Off Road Race in duo (voor jong en oud)

Favorieten halen spanning uit Run & Bike Watervliet
Gemaakt op donderdag 16 januari 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Heel
wat
sporters
te
bespeuren
zaterdag
11
januari in St-Laureins. Ruim
800 wandelaars, meer dan
400 lopers en daarbij nog
eens ruim 100 sportievelingen
die kozen voor wat extra
interval: de run & bike! 53
Duo's stonden aan de start
van de Run & Bike te
Watervliet. De winnaars van
2013 konden allen hun titel
verlengen in deze derde
editie. Bij de mannen gingen
Vincent Van De Walle (ETZ) en Kenneth Van Den Driessche er als een speer vandoor. Na 3 km hadden
ze al een mooie voorsprong uitgebouwd op de 4 achtervolgende duo's: de broers Omey, SMOSpecialized met Hannes Vandermoere en Michael Dewilde, SP&O en het gelegenheidsduo Wim Van
De Wiele en Tom Hellemans (SMO-Specialized).
Het waren Hannes Vandermoere en Michael Dewilde (SMO-Specialized) die na 4 km afstand konden
nemen van de andere duo's en hun tweede plaats konden veilig stellen.
De broers Omey stonden de voorbije edities steeds op het podium maar dienden de atleten van
SP&O Kevin Van Oevelen en Ben Verlinden te laten voorgaan. Het winnende duo zette een nieuwe
recordtijd neer van 37'26" (tempo 2'53"/km).
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Bij de mixed teams en damesploegen was de strijd minder spannend en maakten de toppers hun
favorietenrol waar. Joeri Vansteelant (Ironmanagers) en partner Kim Vandewatere liepen onbedreigd
naar de overwinning. Bavo Sierens en Katrijn Cuypers (MTV) kaapten de tweede stek weg voor
Diederik De Rycke en Lien Soete (ETZ).
De beloftevolle meiden van Team 185 hadden weinig tegenstand. Kirsten Nuyes en Eline Desaunois
stonden net zoals in 2013 op het hoogste schavotje. Liesbeth Vandevelde en Whoopy Franssen
haalden het van Charlotte Van De Velde en Evi Van Hoecke (MTV).

Jelle Geens: "Er zijn meer favorieten dan Simon en ik"
Gemaakt op vrijdag 04 april 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Tijdens de ploegvoorstelling van SMOSpecialized voelden we vice-Europees
beloftenkampioen Jelle Geens aan de
tand. Ook hem vroegen we naar de
langverwachte strijd binnenkort in
Kortrijk tussen Simon De Cuyper en
hemzelf. "Er zijn meer favorieten dan
Simon en ikzelf op het BK. En ik train
elke dag samen met Simon en zie hem
naar zijn beste vorm groeien", vertelt
Jelle. Hij kijkt ook uit naar een toffe en
vooral volle zomer waarin hij graag EK's bij beloften en elites wil combineren. "En ik hoop in Cape
Town in mijn eerste Series te kunnen starten, maar ik sta voorlopig 9de op de wachtlijst voor de
WTS", aldus Jelle. Bekijk hieronder het volledige interview met dit Belgische toptalent.

Belgische jongeren betalen nog leergeld in Quarteira
Gemaakt op maandag 14 april 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Een erg jonge Belgische delegatie deed
in de ITU Junior Cup van Quarteira een
hoop ervaring op. Echte uitschieters
bleven uit en de jonge bende betaalde
nog veel leergeld, maar de confrontatie
met hun oudere concurrentes zal hen
alleen maar sterker maken. Bij de
meisjes kwam de beste prestatie van
Amber Rombaut. Zij werd 23ste. Bij de
jongens was Pierre Balty onze sterkste
vertegenwoordiger met een mooie
18de plaats.
Ons land was bij de dames goed afgevaardigd met Lone Meertens, Eline Desaunois en Amber
Rombaut. Alleen de SMO-Specialized atletedie wist nog enigszins aansluiting te houden met de
kopatletes na het zwemonderdeel. Nadien zette ze een solide wedstrijd neer met een 23ste plaats op
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67 deelneemsters. Ze deed het in 1u07'19 op 4'08 van de Franse winnares Cassandre Beaugrand.
Lone Meertens werd 45ste en Eline Desaunois 47ste.
Bij de jongens kregen we ook Franse winst met Maxime Hueber-Moosbrugger in 57'08. Onze
landgenoot Pierre Balty werd in 58'31 18de en bleef nog 6 seconden voor op Jonathan Wayaffe die
21ste werd. Noah Servais bleef net boven het uur en eindigde als 38ste.
Erwin Vanderplancke kende een sterk zwemnummer en kwam met de kopgroep uit het water. Door
een valpartij tijdens het fietsen moest hij echter opgeven. Jonas De Wachter stond op de wachtlijst
voor de Junior Cup en kon niet deelnemen aan deze wedstrijd. Hij startte wel in het Nationaal
Clubkampioenschap van Portugal en werd daar 34ste na een sterk zwem- en fietsnummer.

SMO-Specialized onttroont Atriac
Gemaakt op donderdag 01 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput & Matthias Verstraelen.
Na vier jaar hegemonie van ATRIAC is
SMO-Specialized er dan toch in geslaagd
om in het BK voor ploegen in Doornik de
Antwerpenaren te verslaan. De ploeg uit
het Meetjesland met Simon De Cuyper,
Maxime Swertvaegher, Peter Croes, Jelle
Geens, Willem Brems, Tom Vander
Hoogerstraete en Ben Brems was de
sterkste
in
nochtans
zware
omstandigheden wegens het slechte
weer. ATRIAC pakte het zilver.
In de strijd om het brons was het net
zoals vorig jaar MDP-Karhu-Kipeo die naast het podium grepen. De Kempische ploeg verloor in de
spurt met één seconde van thuisclub TRIGT. EFC-ITC strandden op de vijfde plaats.
Bij de dames zorgde SMO-Specialized voor de dubbel. Het zilver ging naar de jonge 185-garde van de
Sterke Peer Triatlon Club uit Wuustwezel. Het brons was voor TRIGT.De dameswedstrijd werd van
start tot finish gedomineerd door SMO-Specialized. Het team met Danne Boterenbrood, Amber
Rombaut, Ine Couckuyt en Charlotte Deldaele stonden tot voor de regenpauze zelfs nog aan de
leiding in het overall klassement. De youngsters van team 185 behaalden een knappe 2de plaats
gevolgd door het team van TRIGT. Mede door pech viel het damesteam van ATRIAC net naast het
podium.
Door de hevige regen en hagel werd de start van de laatste teams met een half uur uitgesteld, zo
konden de meeste teams toch droog starten op . Na de regenpauze was het 2de team van LTTL met
Dennis Devriendt op kop die voor de snelste tijd van het moment zorgden. De laatste teams moesten
toen nog wel van start gaan.
Na het zwemmen en 1 fietsronde had SMO-Specialized al 50" voorsprong op ATRIAC. Deze
voorsprong zouden ze vasthouden en als enige ploeg aan de finish onder het uur duiken. Achteraf
bleek dat ook het herenteam van ATRIAC de nodige pech kende onderweg. Zo kwam Marc Geerts ten
val op het gladde fietsparcours. De strijd om de derde plaats werd in de laatste meters nipt
gewonnen door het jonge team van TRIGT met onder andere Pierre Balty, Erwin Vanderplancke en
Paul Bara. Het MDP-Karhu-Kipeo testteam moest daardoor opnieuw tevreden zijn met de 4de plaats.
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Twee keer top-15 in Antalya
Gemaakt op zondag 04 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
De Belgische atleten hebben het uitstekend gedaan in Antalya.
Zowel bij de vrouwen als bij de mannen doken onze landgenoten in
de top-15. Marten Van Riel zette een regelmatige wedstrijd neer
met een 13de plaats als resultaat, één plaats beter dan Charlotte
Deldaele bij de vrouwen. Daar deed Sofie Hooghe het nog iets
beter met een knappe negende plaats.
Christophe De Keyser miste bij de mannen op een haar na de
aansluiting met de kop van de wedstrijd. Toen twee groepen in de
achtervolging samen kwamen, met onder andere Wannes Swinnen
en Kjell De Hertog, leken de Belgen nog terug te komen, maar de
kopgroep bleek buiten schot. In het lopen deed Van Riel het
uitstekend. Hij hield zijn 13de plaats vast. De Keyser snelde nog
naar een mooie 21ste plaats. Wannes Swinnen werd 44ste, net
voor Kjell De Hertog.
Bij de vrouwen streed Sofie Hooghe heel de wedstrijd lang mee om een top-10 plaats. De jonge LTTLatlete was na de WTS van Auckland hongerig naar een nieuwe prestatie. Eerst genoot ze donderdag
nog van haar ploegentriatlon van Doornik met het Oilservice mix-team en nu zette ze een dijk van
een ETU Europacup race neer. Ze kwam vlak achter Charlotte Deldaele uit het water. In het fietsen
kwam alles weer samen en dus werd het loopnummer beslissend. Daarbij waren het de Russische
dames die het snelst waren. Arina Shulgina won in 1u59'36 voor Elena Danilova en Alexandra
Razarenova.
Sofie Hooghe werd 9de in 2u00'45. "Ik heb gemengde gevoelens na deze wedstrijd. Ik zat in de
kopgroep tijdens het lopen, maar ik moest het tempo laten zakken met een 36'39 looptijd als gevolg.
Het was niet goed, maar het was ook niet slecht. Het was een goede wedstrijd om me te verbeteren
richting de volgende races", aldus Sofie Hooghe.
Charlotte Deldaele was 14de in 2u02'29. Charlotte Deldaele had vooral moeite met het zwemmen.
"Ik weet niet wat er gebeurde, maar het voelde als wereldoorlog 3 in het zwemonderdeel. Op de
fiets voelde ik me sterk en we slaagden erin het gat te dichten naar de kopgroep. Vooraan wilden een
paar meisjes niet rijden dus hebben Sofie en ik samen met een paar Britse atletes geprobeerd om
weg te rijden. In de laatste 2 ronden dacht ik aan het lopen omdat we toch met 25 atletes waren. En
dat lopen ging goed met een 38'25. Ik ben een happy kid vandaag", vertelde Charlotte op facebook.
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Belofte Suetens klopt gevestigde namen
Gemaakt op zondag 04 mei, Geschreven door Hans Cleemput.

De 1ste Flanders Cup wedstrijd in open water van het nieuwe seizoen kreeg een spannend verloop.
Een aantal jonge talenten deed het uitstekend op de sprintafstand in de Lilse Bergen, met Tom
Suetens op kop. Turbotom van het Zamaro Triper4mance Team nam op de fiets het heft in handen.
Tom Vander Hoogerstraete kwam pas laat aansluiten, samen met de Nederlander Terrence Olaria.
Het waren de Nederlanders die het zwemonderdeel kleurden, met de ex-kampioen 400 meter Arjen
Van Der Meulen op kop. Suetens kwam samen met Olaria als tweede uit het water en nauwelijks 10
seconden later volgden Vincent Bohm met onder andere Tim Brydenbach (die eerder al op het
podium stond van de kwartafstand en na het fietsen de sprintwedstrijd verliet), Tom Mets, Koen
Veramme, Lander Dircken en Gerbert van den Biggelaar.
Olaria moest al snel lossen in de eerste loopronde terwijl een pokerende Suetens meteen 45
seconden uitliep op Vander Hoogerstraete. Die wist de achtervolgers af te houden en snelde naar het
zilver. Want de eerste plaats van belofte Tom Suetens kwam niet meer in gevaar. Hij zorgde voor een
verrassende zege tussen de gevestigde namen.
Voor het brons kregen we een België-Holland waarin een snelle Tom Mets aan het langste eind trok.
De ATRIAC-atleet spurtte zich voorbij Gerbert van den Biggelaar naar het brons. Zijn ploegmaat
Lander Dircken veroverde de vijfde plaats, voor Vincent Bohm en Koen Veramme. Olaria werd nog
achtste terwijl achter hem ook de jonge klepper Marniq Clarebots (nog altijd maar jeugd A atleet!)
negende werd. Joeri Ameye maakte de top tien vol.
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Tom Suetens nu al man van het voorjaar
Gemaakt op zondag 11 mei, Geschreven door Hans Cleemput.
"Een kwart is nog wat anders dan een
achtste", zei hij ons vorige week nog. Maar
in Geel, in de eerste Flanders Cup
kwarttriatlon van het seizoen, bevestigde
Tom Suetens dat hij nu al dé man van het
voorjaar is. De Zamaro Triper4mance atleet
won op indrukwekkende wijze zijn eerste
kwarttriatlon. En Joke Coysman was blij dat
haar afstand voor het eerst op het menu
stond. Het leverde meteen goud op na twee
derde plekken de laatste twee weken.
Coysman kende een goede zwemstart.
Tijdens de 1000 meter bleef ze vlot in het
gezelschap van Linda Vitova en Christine
Verdonck. De Trinity-atlete had een mindere
wissel en moest meteen 15" toestaan op
Joke. De sneltrein uit De Pinte daverde al
snel over Vitova heen. De TsjechischWuustwezelse probeerde zo goed mogelijk
aan te klampen, maar meer dan een vierde
plaats zat er vandaag voor de jonge 185-Sportoase-atlete niet in.
Voorin reed Joke gemakkelijk weg. Na de tweede wissel had ze 3 minuten voorsprong op de
achtervolgsters en die marge bouwde ze verder uit in het lopen. Leen Vanden Daelen rukte
ondertussen op en haalde het zilver binnen voor Christine Verdonck. "Het was vandaag in het water
warmer dan op de kant," lachte Joke na afloop. "Het liep prima voor mij en ik ben blij met mijn
overwinning. Maar ik kijk nu vooral uit naar een warme douche", aldus een verkleumde Coysman.
De koude speelde verschillende atleten parten. Onder hen onder andere Marten Van Riel, die als
topfavoriet van start ging, lang mee voorin streed, maar dan last kreeg van zijn maag en de kou en uit
de wedstrijd stapte. Vooraan was het pleit dan al lang beslecht. Tom Suetens was samen met Stef
Verachten, Kjell De Hertog, Willem Brems en Van Riel uit het water gekomen. De vijf koplopers
namen meteen een stevige voorsprong en op de fiets kon alleen Brems het tempo van de
ontketende KTT-atleet volgen.
In de laatste 10 km lopen volgde TurboTom hetzelfde recept als vorige week in Lille. Hij ging er
genadeloos van door en liet Willem Brems ter plaatse. Daardoor lagen goud en zilver al vroeg vast. In
de strijd om het brons kwam Ruben Geys nog uit de achtergrond terug. De Balenaar werd derde voor
Nederlander Sven Strijk. Geert Janssens werd knap vijfde en Wouter Monchy spurtte voor plaats zes
nog voorbij Stef Verachten.

www.smo-specialized.be

70

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2014

Belgen op de afspraak in Lanzarote
Gemaakt op zaterdag 17 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Met 109 Belgische deelnemers blijft de
Ironman van Lanzarote de meest
populaire lange afstandswedstrijd bij
onze landgenoten. Bovendien deden de
Belgen het uitstekend, met Bert Jammaer
op kop. De Sands Beach atleet bewijst dit
seizoen wedstrijd na wedstrijd nog altijd
top te zijn. De tweevoudige winnaar van
Lanzarote behaalde een schitterende
derde plaats.
Bert kwam op korte afstand van UplaceBMC'er Romain Guillaume en de Deen Hendrik Hyldelund uit het water. Die twee laatsten gingen er
vandoor tijdens het fietsen, maar Jammaer bleef in derde positie samen met Berger standhouden. Hij
wisselde op 7 minuten, maar zette vervolgens een degelijke marathon neer. Met een looptijd van
3u03'35 leek de voormalige prof, die tegenwoordig een groot deel van zijn tijd op Lanzarote bij Sands
Beach woont, op weg naar het zilver. Maar dat was buiten de Spanjaard Miquel Blanchart gerekend.
Die zette een ongelofelijke 2u48 neer als marathontijd op de zwaarste Ironman in Europa.
Vooraan stond er geen maat op Romain Guillaume. De Fransman streed constant voorin en zorgde
voor de 7de overwinning van het seizoen voor het Belgisch-internationale Uplace BMC Pro Triathlon
team, de ploeg waarvan Bert Jammaer vorig jaar nog deel van uitmaakte.
Bij de age groupers deed Timothy Van Houtem het uitstekend. De Belgische kampioen volledige
triatlon werd 12de overall en pakte daarmee goud in zijn leeftijdscategorie. Nelis Pex werd 18de,
goed voor zilver in dezelfde categorie (waarin Bart De Vrieze 6de eindigde). En in 20ste plaats volgde
Xavier Diepart, die brons behaalde in de age group 35-40. Michael Dewilde werd 28ste overall en
5de in diezelfde categorie.
Bij de dames had Stefanie Adam lang uitzicht op een topprestatie. De TBB atlete zette een stevige
zwemproef neer en ging er dan hard vandoor op de fiets. Haar voorsprong na de 180 km bleek niet
groot genoeg. In de marathon bleef ze op karakter doorgaan en ondanks een tijd van 3u46 sleepte ze
alsnog een zesde plaats uit de brand. Lucy Gossage klopte de verrassende Duitse Susan Blatt en de
Uplace BMC atlete Corinne Abraham werd derde. Stefanie was ontgoocheld. "Door maag- en
darmproblemen, al sinds woensdag, miste ik de kracht om een goed resultaat neer te zetten. Ik heb
tenminste wel de finish gehaald. Ik reken er op volgende wedstrijd beter te zijn", vertelde Stefanie.
Debbie Verstraeten verspeelde meer dan 11 minuten in het zwemmen, maar vocht zich terug naar
de negende plaats, goed voor winst in haar age group.
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Romain Loop en Amber Rombaut naar Youth Olympic Games
Gemaakt op zaterdag 17 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.

Twee chaotische zwemstarts, twee pittige wedstrijden met een spannend verloop en uiteindelijk
twee geslaagde kwalificaties... De Europese qualifier voor de Youth Olympic Games in Weert werd
een succes voor de Belgen. Amber Rombaut wisselde na het fietsen als eerste en bleef na 5 km lopen
op karakter doorgaan voor een 12de plaats overall. Als tiende land waren we meteen zeker van
kwalificatie. Bij de jongens werd het nog spannender.
Noah Servais zou de uitgesproken kopman worden, maar hij miste zijn start compleet en begon als
allerlaatste te zwemmen. Daardoor raakte hij ook de aansluiting met de kopgroep kwijt. Daarin
slechts één Belg, Romain Loop. Die knapte zijn deel van het fietswerk op, maar overtuigde vooral in
een schitterende loopproef waarin hij vriend en vijand verraste. De Britten en de Spaanse ploeg
domineerden, maar door zijn sterke finish liep Romain ons land naar een 7de plaats.
Bij de meisjes was de internationale strijd nog iets feller. Lone Meertens kende een compleet
mislukte zwemstart in de chaos met de koorden in het te smalle zwemparcours in Weert. En dus
kwam alle druk op de schouders terecht van debutante Hanne De Vet, die het uitstekend deed in de
achtervolgende groep en naar een mooie 20ste plaats liep, en Amber Rombaut.
De dochter van Francoise Wellekens zette een knappe zwemproef neer, speelde haar rol tijdens het
fietsen en begon in pole position aan het lopen. Al in de eerste ronde zag ze een paar snelle meisjes
voorbij rennen, maar ze bleef haar tempo aanhouden en zorgde met een 13de plaats individueel en
als 10de land voor de kwalificatie voor de Jeugd Olympische Spelen.
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"Of ik tevreden ben? Dat hoef je me niet eens te vragen nu. Ik ben supergelukkig. De wedstrijd
verliep, ondanks de chaotische zwemstart, perfect voor mij. Ik heb een beetje blufpoker gespeeld in
de laatste fietsronde. Omdat ik wist dat de achtervolgende groep dichterbij kwam, heb ik de
beslissing genomen om als eerste de wisselzone binnen en buiten te gaan. Dat gaf me net voldoende
voorsprong om de kwalificatie binnen te halen. Ik kijk enorm uit naar die Jeugd Olympische Spelen en
ik ben blij dat Romain ook meegaat, zodat we er met zijn tweetjes de Belgische kleuren kunnen
verdedigen", aldus de SMO-Specialized atlete.
De Nederlands-Belgische Kirsten Nuyes trad aan voor Oranje en werd knap negende. De 185Sportoase atlete uit Wuustwezel kwalificeerde zich zo eveneens voor de YOG. Coach Marc
Herremans was uitermate tevreden. "Een knap internationaal debuut van Hanne, die veel geleerd
heeft vandaag, en een heel mooie prestatie van Kirsten. Ik ben supercontent", aldus een blije Marc,
die een ferme knuffel kreeg van zijn twee paradepaardjes. Dat Nuyes tegelijk wat geplaagd werd over
de verkeerde kleur wedstrijdpakje na ze er met plezier bij...

Lekke band houdt Tom Vander Hoogerstraete van topprestatie
Gemaakt op dinsdag 20 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Terwijl het gros van de Belgische
lange afstandsatleten naar
Lanzarote en Aix-en-Provence
trokken, koos Tom Vander
Hoogerstraete voor de nieuwe
70.3 Ironman van Barcelona.
Het leek een topdag te gaan
worden
voor
de
SMOSpecialized atleet. Tom kwam
als derde uit het water en wist
zich goed te handhaven op de
fiets. Maar rond 45 kilometer
sloeg het noodlot toe. Een lekke
band
noopte
Vander
Hoogerstraete tot opgave.
Onze landgenoot Michael Louys moest dan de Belgische eer hoog houden. Hij startte eveneens bij de
profs en behaalde een 19de plaats in die categorie, weliswaar op meer dan een halfuur van winnaar
Sylvain Sudrie. Die haalde het voor Uplace BMC atleet Will Clarke en Bruno Pais.
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Gelijkheid van geslacht in Sint-Laureins
Gemaakt op woensdag 21 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
In Sint-Laureins is er komend weekend niet
alleen de traditionele Boerekreektriatlon, samen
met Izegem en Brasschaat de oudste triatlon
van ons land. Op zondag wordt er voor het eerst
gestreden om de titels in de Mixed Relay
formule. Buiten het tennis (dubbel gemengd en
de Hopman cup) en het korfbal is triatlon de
enige sport die we kennen waarin de gelijkheid
van de geslachten zo in de verf wordt gezet. Met
teams van twee vrouwen en twee mannen is
spektakel gegarandeerd.
Hoewel er een groot aantal topploegen aan de start staan, is er nog plaats voor extra mixed teams.
Dus bij deze doen we namens de organisatie van de Boerekreektriatlon een warme oproep aan de
clubs en teams om alsnog twee dames en twee heren af te vaardigen. De deelnemers leggen telkens
een parcours van 250 meter zwemmen, 5 km fietsen en 1800 meter lopen af. Het is niet alleen leuk
om zien, de mixed team relay formule is ook gewoon fun.
Thuisploeg SMO-Specialized brengt twee podiumkandidaten in stelling. Team 1 is topfavoriet met
Charlotte Deldaele, Tom Vander Hoogerstraete, Danne Boterenbrood en Jelle Geens. Team 2 mikt
ook op het podium met Ine Couckuyt, Glenn Van Hout, Charlene Ottevaere en Ben Brems.
De tegenstand komt vanuit diverse hoeken. Wij zijn vooral benieuwd naar het Sportevents team van
triatlonkoppel Wouter Vander Mast en Christine Verdonck en broer en zus Yeray en Xenia Luxem. Bij
Atriac trekken ze de kaart van Heleen Adams, Sven Strijk, Lore Muys en Lander Dircken en in hun
tweede ploeg brengen ze kanshebbers Ines Van Troyen, Wannes Swinnen, Sara Van De Vel en Tom
Mets aan de start.
TRIGT doet het met Kelly Decaluwe, Maxime Verstraete, Alexandra Tondeur en Michael Rosu. EFCITC vaardigt ook twee straffe ploegen af met Louise Vandenbroucke, Bart Colpaert, Jolien Lewyllie en
Steven Van Heirseele. De tweede ploeg bestaat uit Leen Vanden Daelen, Ward Vande Capelle,
Karolien Weuts en Thijs Vanhee. Ook het Oilservice team van LTTL mag tot de favorieten gerekend
worden met Sofie Hooghe, Kjel De Hertog, Eline De Smedt en Stijn Goris. En wie weet zorgt SP&O
voor de verrassing met Elise Scheerens, Alexander Wayaffe, Ninke Meynen en Bob Schaepherders.
Met 22 ploegen bij de Jeugd C en Jeugd B en 16 bij de Jeugd A en Juniores wordt het een drukke en
spannende zondagmiddag aan de Boerekreek. Het publiek kan alles blijven volgen op het centraal
gelegen Provinciaal Sportcentrum. Om 12 u. starten de Ironkids, vanaf 13 u. is er de Mixed Relay voor
de jeugd en vanaf 15u15 volgen de starts voor de Mixed Relay voor de elites.
Zaterdag gaan om 12u30 de dames als eerste van drie startwaves van start in de Boerekreektriatlon.
In de klassieker onder de niet-stayer wedstrijden behoren Joke Coysman, Charlene Ottevaere,
Caroline Devos en Lieselot Bossuyt tot de topfavorieten. Bij de heren wordt er vooral uitgekeken naar
Dennis Devriendt en Wouter Monchy.
Alles speelt zich af op en rond het Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Jan-In-Eremo.
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Eredivisie Nederland is schot in de roos
Gemaakt op woensdag 21 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
De openingswedstrijd van de Lotto Eredivisie triatlon in het Nederlandse Weert was meteen een
schot in de roos. Op het Nederlands kampioenschap deelden de Belgen mee in het succes. Bij de
vrouwen ging de titel naar Danne Boterenbrood, die in ons land voor SMO-Specialized uitkomt. Joke
Coysman werd knap zevende en verzekerde zo de winst in de teamranking voor haar Trivio Long
Distance Team. Bij de mannen werd Marc Geerts zevende. Bekijk hieronder het filmpje.
Een massa toeschouwers, een centraal (in de stad) gelegen triatlondorp, spannende wedstrijden,
professionele camerabeelden... De eredivisie wedstrijd van Weert had het allemaal. Niet onlogisch
als je in het begin van de video NTB-directeur Rembert Groenmand hoort. "Met een begroting van
1,6 miljoen krijgen we ongeveer 400 à 450.000 euro van hoofdsponsor Lotto," vertelt Rembert. En
die budgetten worden ook aangewend om de sport verder te professionaliseren en de eredivisie te
laten opvallen, getuige de livestream, onderstaand videoverslag en het feit dat de NOS een reportage
uitzond van het NK.

Brems en Coysman overtuigen aan Boerekreek
Gemaakt op zondag 25 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Met de 28ste editie van de Boerekreektriatlon
stond in Sint-Laureins één van de oudste
klassiekers van ons land op het programma.
Willem Brems zorgde voor een ongezien feestje
door de wedstrijd voor thuisclub SMO-Specialized
te winnen. Hij zette een fenomenale fietsproef
neer en legde daarmee de basis voor zijn
overwinning. Bij de dames kende Joke Coysman
iets meer moeite tijdens het fietsen met Ine
Couckuyt, maar die moest in het lopen haar
meerdere erkenen in Madam 16.
Bij de dames kwam Linda Vitova net zoals in Geel als eerste uit het water. Maar net zoals in Geel zou
de Tsjechisch-Wuustwezelse weer net naast het podium eindigen, met een vierde plaats. Want in het
fietsen kwam eerst Ine Couckuyt er over. De ex-Belgische kampioene bij de juniores fietste voor
SMO-Specialized naar de leiding, maar zag al snel ETZ-atlete Joke Coysman terugkomen. Madam 16
raakt aanvankelijk niet meer dan een halcve minuut los van Couckuyt, maar in de tweede
wedstrijdhelft wist ze het verschil dan toch groter te maken. Vanaf dan was het voor Joke alleen nog
uitkijken voor de mannen.
De Oostvlaamse bleef ruim voor Willem Brems en won op die manier de battle of the sexes. Ine
Couckuyt werd knap tweede. Lieselot Bossuyt kwam nog naar het brons gespurt, voorbij Linda Vitova
en beste veterane Caroline "Sporty Fox" Devos.
Bij de mannen was vooral Dennis Devriendt hongerig naar competitie. Voor de Oilservice atleet was
het na lange tijd weer een weerzien met de competitie. Maar de topsport-defensie atleet moest
zaterdag zijn meerdere erkennen in Willem Brems. De Kempenaar in SMO-Specialized loondienst had
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in het zwemmen al een kloof geslagen en bouwde die voorsprong verder uit in het fietsen. Tijdens de
42 km reed hij steeds verder weg van Dennis Devriendt en Wouter Monchy. Die pakten uiteindelijk
het zilver en het brons, terwijl Steven Van Heirseele de vierde plaats pakte.

SMO-Specialized pakt Mixed Team Relay titel voor eigen volk
Gemaakt op maandag 26 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
In Sint-Laureins streden zondag
18 ploegen voor de nationale
titel in de Mixed Team Relay
formule, waarbij twee vrouwen
en twee mannen per ploeg een
1/16e triatlon afleggen en
vervolgens elkaar aflossen.
SMO-Specialized pakte de titel
voor eigen volk. Het was vooral
Tom Vander Hoogerstraete die
in het fietsen de basis legde
voor de overwinning, nadat
Charlotte Deldaele al aan kop gestart was.
Danne Boterenbrood maakte het verschil als derde atlete alleen maar groter zodat Jelle Geens een
lange ereronde kon houden richting Belgische titel. In de achtervolging hadden Atriac 1 en 2
overgenomen van Oilservice LTTL. De twee Atriac ploegen waren goed voor zilver en brons.

Jeugd A van SMO-Specialized primus in eigen BK team relay
Gemaakt op dinsdag 27 mei 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Samen met de juniores streed de jeugd A
voor de Belgische titel in het mixed team
relay debat in de Boerekreek In Sint
Laureins.
Thuisclub
SMO-Specialized
maakte er een spannende strijd van en
won voor TriGT en KTT. Bij de juniores was
het debat al even spannend en daar won
TriGT voor SP&O en Atriac.
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DSQ voor Brydenbach, Brems wint
Gemaakt op zondag 01 juni 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Er zal nog lang nagepraat worden over de halve
triatlon van Leuven. Op een plaats waar geen
seingever stond, gingen achtervolgers Wouter
Monchy en Tim Brydenbach in de fout. Ze sneden
onbewust een deel van het parcours af en
betaalden daar achteraf cash voor. De
scheidsrechters waren na afloop onverbiddelijk: een
atleet moet zijn parcours kennen en dus werden de
winnaar Brydenbach en de bronzen Monchy uit de
uitslag geschrapt. Willem Brems, die overigens een
schitterende wedstrijd neerzette, werd zo alsnog
winnaar, al was het bij hem ook niet helemaal van
harte.
"Ik had het liever anders gezien en zonder die
parcoursvergissing van Tim en Wouter had de
wedstrijd er zeker anders uitgezien. Op deze manier
winnen, is ook voor mij niet leuk," vertelde Willem
ons. "Zelf heb ik er alles aan gedaan om het gat zo
groot mogelijk te maken. Zwemmen en fietsen ging
goed, het lopen vergt nog wat werk", aldus de
Herseltse winnaar.
Tim Brydenbach was ontgoocheld maar legde zich neer bij de beslissing van de refs. "Wouter en ik
zijn niet bewust verkeerd gereden. Het enige waar ik het echt moelijk mee heb, is het feit dat er niet
eerder een mededeling van de refs gekomen is (die pas na de finish bij een officiële klacht konden
reageren omdat ze de fout zelf niet vastgesteld hebben - nvdr). Nu, voor mij was dit sowieso een
wedstrijd die ik vooral als training wou meepikken, maar aangezien het lopen zo goed vlotte, ben ik
wel vol doorgegaan. Ik neem Willem en de anderen niets kwalijk. We komen mekaar nog veel te vaak
tegen in de wedstrijden, dus is het beter om dit snel te vergeten en me erover te zetten", aldus een
nuchtere Belgische kampioen lange afstand.
Ook voor Wouter Monchy was het vervelend. Hij reed op het moment van de parcoursvergissing op
kop en sleepte op die manier Brydenbach als het ware mee. Nu ging het zilver naar Geert Janssens en
het brons naar een sterke Kevin van Oevelen.
Door alle commotie zouden we het wedstrijdverhaal bijna vergeten. Brems kwam na 2.350 meter
zwemmen al met een ruime voorsprong uit het water. Op de fiets reed hij weg van de twee eerste
achtervolgers, Monchy en Brydenbach. Janssens kwam met een groepje van zes als vierde uit het
water. De thuisatleet uit Leuven fietste meteen weg van de rest. Ook Timmy Deman maakte zich los,
maar daarachter volgde een grote groep waarbij vooral Bart Schrooyen veel kopwerk opknapte. Die
bleef op die manier bespaard van een gele kaart, want ruim de helft van de grote groep mocht vijf
minuten in de strafbox plaatsnemen.
In het lopen werden de kaarten dus opnieuw geschud, met vooral een snel lopende Kevin van
Oevelen die oprukte naar het uiteindelijke podium. Brydenbach nam in de laatste loopronde Willem
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Brems te grazen, maar dat mocht voor het officiële resultaat niet baten. Knap was ook de prestatie
van afstandsloper Koen Van Rie, die in voorbereiding op zijn eerste Ironman in Nice, naar de achtste
plaats liep met na Brydenbach de beste looptijd. Meteen goed voor de eerste plaats bij de veteranen.
Bij de dames kregen we walkover van Joke Coysman. Madam16 had al een beslissende kloof
geslagen in het zwemmen. Van 3'15 ging het over 6' naar meer dan 10 minuten voorsprong op
Karolien Weuts. Die had op haar beurt een ruime voorsprong op Jessy Beynaerts, die haar derde
plaats nog moest afstaan aan Mary Close Lux. Het zilver bleef in handen van EFC-ITC atlete Weuts,
maar voor de derde week op rij was het goud voor Joke Coysman.

"Pieken naar Kitzbuhel": Simon De Cuyper over WTS Londen
Gemaakt op maandag 02 juni 2014, Geschreven door Matthias Verstraelen.
Na enkele jaren op de kwartafstand werd de elite wedstrijd op de WTS in Londen dit jaar omgevormd
tot een sprintversie. Zowat de voltallige wereldtop in de Series stond aan de start van deze wedstrijd.
Onder hen 3 Belgen: Katrien Verstuyft, Sofie Hooghe en Simon De Cuyper.
Ondanks het snelle zwemnummer van Richard Varga bij de heren bleven de verschillen na het
zwemmen zeer beperkt. Bij de start van de fietsproef konden 14 atleten een kleine kloof slaan van
ongeveer 10 seconden op het bijna voltallige peloton. Mede dankzij de inspanningen van Simon op
de fiets kon het grote peloton iets voorbij halfweg de aansluiting maken met de kopgroep. In de
afsluitende loopproef moest Simon zijn meerderen erkennen in Mola & co en finishte hij als 42ste.
Deze razendsnelle wedstrijd werd gewonnen door Mario Mola voor Richard Murray en de
verrassende Joao Pereira. De statistieken van de herenwedstrijd liegen er dan ook niet om: overall
tijd onder de 50', een zwemtijd onder de 8 minuten en zowat 20 atleten die de afsluitende 5
kilometer liepen in een tijd onder de 15 minuten.
Simon De Cuyper blikte met gemengde gevoelens terug op zijn wedstrijd. "Mijn zwemmen ging
fantastisch in Londen en ook op de fiets voelde ik me goed. Misschien dat ik me daarbij een beetje
geforceerd heb, want het lopen liep voor geen meter. Ik voel dat ik toch daarin toch een conditionele
achterstand heb opgelopen deze winter. En ja, het ging vooraan supersnel in die sprint van 5 km,
maar dat is geen excuus voor mijn mindere prestatie. De komende weken worden voor mij
belangrijk. Eerst naar Chicago en dan wil ik pieken naar het EK in Kitzbuhel. Al zal het daar verre van
makkelijk worden met een top deelnemersveld met de Brownlees en met Gomez en Moya", vertelde
Simon ons in Leuven waar hij de collega's kwam aanmoedigen.
Bij de dames kende de wedstrijd een iets ander verloop. Hier werd de wedstrijd al tijdens het
zwemmen in een beslissende plooi gelegd. Na het zwemmen vormden zich 3 groepen met Sofie en
Katrien in de 3de groep op ongeveer 1 minuut van de leiders. In de kopgroep werd het tempo
voldoende hoog gehouden zodat tijdens het fietsen het verschil met de rest behouden bleeft. Enkel
de tweede achtervolgende groep kon het verschil beperken tot 20" in T2. In de afsluitende loopproef
kon Gwen Jorgensen het relatief gemakkelijk afmaken voor Sarah Groff en Emma Jackson. Sofie werd
eerste Belgische op een knappe 30ste plaats, Katrien werd even later 33ste. Beide dames hebben
met 2 sterke looptijden nog maar eens bewezen dat ze in het lopen alvast niet moeten onderdoen
voor de wereldtop.
"Het zwemmen ging goed tot aan de eerste boei", vertelde Sofie. "Daar was het duwen en trekken en
ik verloor flink wat plaatsen. In de wissel merkte ik dat ik niet op mijn waarde gezwommen had en in
het fietsen wilde de rest van de groep niet echt meewerken. Bijna miste ik de wissel omdat ik de bel
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niet gehoord had, maar ik zag de andere meisjes hun schoenen losmaken en ben dan nog naar voor
gereden om als tweede in de T2 te komen.
Bij het lopen zag ik straffe namen als Rosindale en Ueda voor me. Ik heb me mentaal vastgebeten om
die dames in het zicht te blijven houden en dat leverde me mijn eerste sub-17' loopproef op. Al was
het maar 16'59, het deed toch deugd. Al weet ik ook dat ik nog beter kan dan die 30ste plaats. Nu ga
ik me focussen op de EK U23 in Penza met vooral de volgende weken nog veel werk in het
zwemmen", aldus Sofie.
Katrien Verstuyft was best tevreden van het zwemonderdeel. "Maar in de wissel had ik problemen
om mijn fietshelm dicht te krijgen en zo verloor ik kostbare tijd. Daarmee miste ik de aansluiting met
de kopgroep. In het lopen had ik nog een goed gevoel maar 5 km is te kort voor mij om nog meer op
te rukken. Ik begrijp ook niet waarom de WTS en dan net de puntenraces voor de OS in Rio zoveel
sprinttriatlons bevatten, terwijl het daar enkel om de kwarttriatlon gaat", aldus Katrien in Gazet Van
Antwerpen.

Belgische mannen mikken op top-20
Gemaakt op vrijdag 20 juni 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Zaterdag brengt België drie elite heren in stelling.
Wij liepen Simon De Cuyper, Jelle Geens en Peter
Denteneer tegen het lijf tijdens de atletenbriefing
in Kitzbühel en vroegen hen naar de ploegtactiek.
Bekijk hieronder het video-interview met de
Belgen. "We spelen na het zwemmen Peter
Denteneer uit en Jelle en ik stoppen af in de
achtervolging", lachte Simon. En Jelle vindt een
zilveren medaille bij de beloften nog wat anders.
Ook bij de juniores komen er drie mannen in actie:
Pierre Balty, Jonathan Wayaffe en Erwin Vanderplancke. Hen kan je om 13 u. live volgen, de elites om
15 u. via de livestream van de ETU.

Jelle Geens enige finisher op EK
Gemaakt op zaterdag 21 juni 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Zo nat en koud het gisteren was bij de vrouwen, zo
zonnig en warm was het zaterdag voor de mannen
op het EK in Kitzbühel. Het gevolg was dat de
Schwarzsee flink opgewarmd was en dat het een
non-wetsuit zwemproef werd. Dat werkt in het
nadeel van onze landgenoten. Bovendien werd er
hard gevochtend in de eerste meters van het
zwemmen, waardoor Simon De Cuyper en Jelle
Geens achterop raakten.
Peter Denteneer zat redelijk goed geplaatst maar
moest ook 40 seconden toegeven na de eerste ronde. Hij kwam na de eerste wissel terecht in een
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grote achtervolgende groep die halfweg het fietsen vooraan kwam aansluiten. Zo kregen we 54
leiders met alle favorieten voorin. Denteneer moest de snelle lopers meteen laten gaan en stapte
even later uit met maagproblemen.
Peter Denteneer zal met maagproblemen uit de wedstrijd stappen (foto: Joris Sels)
Simon De Cuyper was dan al uit de wedstrijd verdwenen. De atleet van Defensie kwam in het fietsen
helemaal geïsoleerd te zitten en werd bij de wissel uit de wedstrijd genomen.
Zo bleef alleen Jelle Geens over. Hij
werd 53ste op meer dan 9 minuten
van Europees kampioen Alistair
Brownlee. "Mijn wedstrijd was na 50
meter zwemmen eigenlijk al voorbij,"
vertelde Jelle na zijn finish. "We kregen
zo veel klappen vooraan, niet te doen.
Ik denk dat Simon De Cuyper er ook
last van had, want ik schrok dat ik hem
tegenkwam aan de eerste boei. Eens
op de fiets was het verschil te groot
om nog terug te komen. In het lopen
heb ik op mijn eigen tempo gelopen en op karakter richting finish gegaan. Ik ben wel ontgoocheld,
zeker omdat het zwemmen dit seizoen toch nog een probleem blijft. Maar ik weet waar aan te
werken en ik hoop er wel te komen", aldus de ontgoochelde Limburger.
Alistair Brownlee pakte met overmacht zijn derde Europese goud. In de strijd om het zilver spurtte
Dmitry Polyanskiy sneller dan de jonge Spanjaard Vicente Hernandez.

Vanhoenacker op 1 in Luxemburg
Gemaakt op zondag 22 juni 2014, Geschreven door Kilian Hendrickx.
In de 70.3 Ironman van Luxemburg stonden vandaag veel Belgen aan
de start. Stenn Goetstouwers en Willem Brems maakten in het
gezelschap van de favorieten Axel Zeebroek en Marino
Vanhoenackerhun debuut bij de profs.
Axel Zeebroek, titelverdediger en vorige week nog winnaar op de 111
van La Roche, vatte de wedstrijd sterk aan. In het gezelschap van een
groepje met ondermeer ploeggenoot Romain Guillaume (FRA), Nils
Frommhold(DUI) en ook SMO'er Willem Brems kwam hij als eerste uit
het water. Marino Vanhoenacker leidde de achtervolgende groep en
keek na het zwemmen op een achterstand van 1'30" aan. "Het leek
wel of iedereen aan het vechten was om in de voeten van Marino te
kunnen zwemmen, waardoor het tempo in de groep niet ontzettend hoog lag" vertelde Stenn
Goetstouwers ons na afloop van de wedstrijd.
Ook tijdens het fietsen werd het tempo door Axel bepaald. Op het heuvelachtige deel van het
parcours plaatste hij zijn demarrage maar werd al snel door Vanhoenacker gepasseerd die in het
vlakke deel was komen aansluiten. Die kon een kleine kloof slaan en kwam alleen wisselen met een
minuut voorsprong op Zeebroek, Brems en Frommhold. Manuel Kueng (SUI) en Romain Guillaume
volgden op 4 minuten, kort gevolgd door Goetstouwers die de fietsproef solo afwerkte. Ondertussen
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waren alle agegroupers van start gegaan. Hier viel ondermeer de prestatie van Timothy Van Houtem
op. Hij zou uiteindelijk ale zevende algemeen finishen. De verdere uitslagen van de agegroups zijn op
het moment van schrijven helaas nog niet bekend.
De voorsprong die Vanhounacker had na het fietsen, gaf hij niet meer af in het lopen. Na de eerste
van drie loopronden kwam Frommhold nog sterk aanzetten en ging over Zeebroek, maar kwam
nadien niet meer dichter op Vanhoenacker. Brems kreeg het intussen zwaar in de laatste loopronde
en werd door Goetstouwers gepasseerd. Die reageerde na afloop van de wedstrijd zeer tevreden. "Er
was gezien de warmte zeer weinig bevoorrading langs het parcours. Ik heb zelfs van een spons
gedronken. Aan de bevoorrading probeerde ik telkens genoeg vocht binnen te krijgen, maar rond
kilometer 14 kreeg ik steken. Ik was blij dat het lopen iets korter was dan 21km. Vooraf was ik wel
wat zenuwachtig, maar het was een geslaagd debuut."
Ook Axel Zeebroek kon tevreden
terugblikken. "Ik ben blij met deze
derde plaats. Ik had vandaag echt niet
beter kunnen doen. Het was een zware
wedstrijd met sterke atleten. Ik heb
goed gezwommen. Ik leidde vanaf het
begin tot in T1. Op de fiets wachtte ik
tot het tweede deel om aan te vallen,
maar ik was wellicht een beetje te
ambitieus. Toen Marino me inhaalde,
kon ik niet volgen. Ik begon prima aan
de halve marathon, maar halverwege
voelde ik mijn gebrek aan training. Toch
kan ik niet klagen. De laatste twee
weken zijn mooi geweest. Ik heb
uitstekend getraind en ik voelde me goed vandaag en vorige week in La Roche. Mijn vorm wordt
steeds beter en ik heb geen last meer van mijn voet. ik ben nog steeds geen 100%, maar het ziet er
goed uit.”aldus Axel Zeebroek.
Bij de dames was de overwinning voor een ijzersterke Lisa Hütthaler. Niemand kon haar bedreigen en
ze liep vlot naar de overwinning. Alexandra Tondeur finishte als zesde, en moest hiervoor duidelijk
diep gaan. Na de finish moest ze de finishzone uit geholpen worden.
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Pieter Heemeryck "Eindelijk Belgisch kampioen"
Gemaakt op donderdag 10 juli 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Kortrijk 2014 zal de geschiedenis
ingaan als een legendarisch
Belgisch kampioenschap. Door
het slechte regenweer, de
valpartijen en de vele opgaves
werd het een heel andere
wedstrijd dan verwacht. Pieter
Heemeryck mag terecht blij zijn
dat hij zijn allereerste titel pakte
in deze omstandigheden en dat
tegen topfavorieten Simon De
Cuyper en Jelle Geens.
"Ik ben supertevreden dat ik
eindelijk Belgisch kampioen geworden ben", vertelde Pieter ons in Kortrijk. "Vooral omdat ik dat na
mijn fietsongeval en na mijn gebroken teen niet verwacht had. Dat is nog altijd maar drie maanden
geleden."
Voor Heemeryck zal de voldoening groot geweest zijn, want ondanks zijn uitgebreide palmares en
eerdere ereplaatsen bleef hij qua uitstraling wat in de schaduw staan van andere topfavorieten. Met
winst in Knokke, Brugge en het BK heeft hij op de Olympische afstand zijn drie grote doelen bereikt.
Lees hier zijn eigen wedstrijdverslag.
Ploeggenote Sofie Hooghe maakte het feest voor LTTL compleet. De Oilservice-atlete pakte na 2011
haar tweede nationale driekleur. "Eentje die ik opdraag aan mijn overleden grootouders," vertelde
de goedlachse bronzen medaille winnares van het EK beloften ons. "Het was inderdaad een
geweldige week met twee keer brons in Penza en een week later hier goud. Ik heb nog geen tijd
gehad om te vieren, maar daar gaat vanavond volgens mij verandering in komen", lachte Sofie. Haar
volledige wedstrijdverslag vind je hier.
In de finishzone stond Stijn Goris te stralen. De kampioenschapsrenner bij uitstek pakte alweer een
mooie vijfde plaats. "Toch is het gevoel een beetje dubbel, omdat hier een aantal van mijn atleten
ook aan het werk waren, terwijl ik vandaag vooral de kansen van ons Oilservice-team voorop stelde.
Ik merkte tijdens het fietsen al dat Pieter superbenen had vandaag. Met rappe mannen als Simon en
Jelle was het gokken, maar Kjell en ik rekenden er op dat Pieter het zou afmaken. Jammer voor
Simon, maar Pieter is vandaag de verdiende kampioen", aldus coach en atleet Goris.
Bij het SMO-Specialized blok reageerde Michael Dewilde nuchter. "Natuurlijk zijn we ontgoocheld,
maar in de wedstrijd heeft onze ploeg gedaan wat ze moest doen. Simon en Jelle kwamen op tijd
mee voorin aansluiten, maar Pieter was een klasse te sterk vandaag", aldus Dewilde.
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Devriendt sprint voorbij Brems in Aarschot
Gemaakt op zondag 20 juli 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Willem Brems baalde na afloop van de Hageland Power Triatlon in Aarschot. Aan het einde van deze
wedstrijd over de ongewone 1/3de afstand (2 km zwemmen, 60 fietsen en 5 lopen) kwam Brems net
200 meter te kort om de zege te grijpen. Dennis Devriendt maakte in de slotkilometer een verschil
van 5 minuten na het fietsen helemaal goed. "Ik probeerde nog even, maar ik kon echt niet meer
versnellen", vertelde een ontgoochelde Brems.
En zo ging de zege onverwacht toch naar Dennis Devriendt. De topsporter van Defensie zat in een
achtervolgende groep van die na de 2 km zwemmen al 1' achterstand telden op een ontketende
Brems. Samen met Tim Brydenbach, Stenn Goetstouwers en Lowie Dewitte (die in de slotronde nog
terugviel) kreeg Devriendt een achterstand van vijf minuten aangesmeerd in het fietsonderdeel.
Brydenbach kampte nog met de gevolgen van buikgriep eerder deze week en kon in het lopen niet
helemaal voluit gaan. Devriendt ging wel vol door, al geloofde hij halfweg niet meer in zijn kansen.
"Toen ik hoorde dat het verschil nog drie minuten was, dacht ik dat het afgelopen was en dat ik niet
meer vooraan zou geraken. Ik voelde me op dat moment niet super meer. Maar gaandeweg kreeg ik
van een hoop fantastische supporters steeds kleinere tijdsverschillen te horen en dan ben ik opnieuw
beginnen versnellen. Pas in de laatste tweehonderd meter kon ik op en over Willem.
Dit is een geweldige overwinning voor mij en een absolute opsteker richting BK lange afstand in
Eupen over twee weken. Ik weet hoe het voelt om kampioen te worden en dat is ondertussen al veel
te lang geleden, dus ik mik graag op een tweede keer goud", aldus de Oilservice-atleet.
Brems werd op een handvol seconden tweede en Tim Brydenbach hield zijn derde plaats vlot vast.
Stenn Goetstouwers liep naar de vierde plaats, terwijl een sterk lopende Thomas Van Diest nog naar
de vijfde plek ging. De top-vier staat over twee weken ook in Eupen aan de start. Vuurwerk verzekerd
daar...
Bij de dames werd er vooral uitgekeken naar Debbie Verstraeten. De topfavoriete verloor echter veel
tijd in het wetsuitvrije zwemonderdeel. "Tja, zonder wetsuit werd het verschil al snel zeven minuten.
Dan heb ik een ongelofelijke inhaalrace ingezet op de fiets om mee vooraan te wisselen. Maar de
goeie loopbenen heb ik blijkbaar in Lanzarote achtergelaten. Toch ben ik niet ontevreden met mijn
vierde plaats", liet Debbie weten.
Vooraan had Charlene Ottevaere zich stevig aan de leiding genesteld na het zwemmen, maar in het
lopen moest ze haar meerdere erkennen in Karolien Weuts. Die pakte haar eerste grote zege van het
seizoen en kon het zelf nauwelijks geloven. "Ward (Vande Capelle, die zelf 7de werd bij de mannen)
en ik zijn net terug van een acht dagen lange fietsstage in de Provence. Ik had vandaag de wedstrijd
dan ook voorzien als een extra doorgedreven training richting BK in Eupen. Maar het verliep erg goed
en in het lopen ben ik voluit gegaan voor de zege. Dit geeft me een goed gevoel voor de titelstrijd
over twee weken", aldus Karolien.
De Nederlandse Andrea Jochems pakte de derde plaats.
In de Plastriatlon over de 1/8ste afstand wonnen Ben Brems, broer van Willem, en Belgisch
kampioene bij de juniores, Kaat Van Eynde.
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Brydenbach en Coysman verlengen titel
Gemaakt op maandag 4 augustus 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
In Eupen werd er zondag gestreden voor de nationale triatlontitels op de lange afstand. De twee
uittredende kampioenen trokken aan het langste eind. Joke Cosyman deed dat op de haar bekende
manier door van iedereen hard weg te fietsen. Ze won met een enorme voorsprong van 10′ op
Karolien Weuts die het in de strijd om het zilver haalde van haar ploegmaatje Leen Vanden Daelen.
Bij de mannen waren de vier van Aarschot opnieuw op het appèl. Willem Brems slaagde er deze keer
niet in om een grote kloof te slaan in het zwemmen. Hij kwam samen met Tim Brydenbach uit het
water. De twee Kempenaren zagen tijdens het fietsen drie atleten aansluiten: Dennis Devriendt, de
Nederlander Martijn Dekker en Stenn Goetstouwers. De 185-Sportoase atleet ging er in de slotfase
alleen van door en begon met 50 seconden voorsprong aan de afsluitende halve marathon.
Daarin toonde Dennis Devriendt zich aanvankelijk de sterkste. De Oilservice-atleet leek op weg naar
zijn tweede titel op de halve afstand, maar Brydenbach kwam er alsnog op en over. “Dennis
Devriendt liep een halve minuut van me weg. In de tweede ronde haalde ik Goetstouwers bij en pas
na 15 km kon ik bij Dennis aansluiten. Ik kon een gaatje slaan en gaf dat niet meer af”, vertelde Tim
in Gazet Van Antwerpen. Hij won uiteindelijk in 3u45’05. Devriendt werd tweede in 3u45’53. Stenn
Goetstouwers knokte zich naar het brons in 3u46’48. Willem Brems viel net naast het podium.

Jonge Militaire ploeg domineert in Warendorf
Gemaakt op vrijdag 8 augustus 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Naar jaarlijkse gewoonte nam afgelopen weekend een
selectie militairen deel aan de euro-cup van Duitsland
voor militairen. België startte er met een vrij heterogene
ploeg, bestaande uit zowel jong talent als meer ervaren
atleten. Voor twee beloften, Thomas Jurgens en Lowie
Dewitte, was dit het eerste ‘internationaal’ optreden
voor Defensie. Christopher Loose, Dieter Staelens en
twee masters, Johan Coulon en William Didier, waren de
andere Belgische militairen die er de driekleur zouden
verdedigen.
Omwille van onderhoudswerken was de editie van 2013
niet kunnen doorgaan. Het was dan ook moeilijk om
vooraf de concurrentie voor onze Belgische selectie in te
schatten. De hele ploeg stond er echter op gebrand om
voor een opvolger te zorgen van Tim Jacobs, die de vorige
editie in 2012 had gewonnen. De grootste vrees was er
misschien nog wel voor de Poolse vrouwenploeg, die met
atleten als Maria Czesnik, Agnieszka Jerzyk of Paulina
Kotfica toch steeds weer met internationale toppers aan
de start weet te staan.
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In de mannenreeks gingen een 50-tal triatleten van start. Van bij het begin liet Belgische belofte
Jurgens er geen twijfels over bestaan waarvoor hij gekomen was. Hij kwam uit het water met maar
liefst 1min50 voorsprong op zijn twee eerste achtervolgers, Dewitte en Brennecke (Ger). Mede door
een heel slechte wissel moest de Duitser tijdens het fietsen echter snel de rol lossen, waardoor na
30km Jurgens en Dewitte samen aan de leiding kwamen.
Zij slaagden erin om na het fietsnummer een voorsprong van 2 minuten uit te bouwen op de Duitser.
De rest van het deelnemersveld was nog verder achteruit geslagen. Het werd dus toen al duidelijk
dat de twee Belgen onderling zouden uitmaken wie de overwinning zou behalen. Het is Thomas
Jurgens die tijdens het looponderdeel uiteindelijk de sterkste bleek te zijn en hij behaalde dus bij zijn
eerste deelname meteen een prachtige overwinning. Ondanks een sterk wederkerende Brennecke
kwam Dewitte als tweede over de finish op een 50-tal seconden.
Tijdens een sterk loopnummer had Christopher Loose ondertussen de rest van de deelnemers weten
af te schudden en hij kwam uiteindelijk als 4de over de streep. Maar gezien de Duitser niet op
voorhand door hun kapitein als lid van de Duitse selectie was opgegeven, kreeg Loose de 3de plaats
als het ware nog cadeau! Met een volledig Belgisch podium won het ‘youngster team’ van Defensie
dus het landenklassement, met maar liefst 25’ voorsprong op de ploegen van Duitsland en
Nederland.

Jelle Geens 11de in finale Tizzy
Gemaakt op zondag 10 augustus 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Nadat hij zaterdag in zijn halve finale al naar een knappe vijfde plaats liep, heeft Jelle Geens zondag
nog eens bevestigd. Ook bij Peter Denteneer liep het vrij goed in de finale van de
Wereldbekermanche van Tiszaujvaros. In Hongarije streden zaterdag negentig mannen om een
plaatsje in de finalewedstrijd met 30. Jelle Geens en Peter Denteneer waren de enige Belgen in die
finale. Denteneer was mee met de grote groep in het zwemmen. Geens ook, maar hij kon op de fiets
net niet aansluiten.
“Ik was net niet mee met de goede groep en heb de hele 20 km vol meegereden om gat te dichten!
Spijtig, want was mee in het zwemmen maar op het einde werd er nog zwaar getrokken en verloor ik
de goede positie. Op het einde hebben we de aansluiting met de groep nog net gemaakt, maar ik heb
zo diep moeten gaan op de fiets dat ik dit toch bekocht eerste 2 loopronden. Daarna ben ik alsnog
opgeschoven van plaats 20 tot 11! En daarmee ben ik tevreden”, aldus Jelle.
In de laatste 5 km werd er enorm snel gelopen (Rostyslav Pestov in 15’03, goed voor zilver). Ondanks
een 16’10 liep Peter Denteneer slechts naar een 21ste plaats. De winst ging naar thuisatleet Akos
Vanek.
Bij de dames was de Nederlandse Rachel Klamer de snelste. Zij haalde het voor Margit Vanek en
Pamela Oliveira. Onze landgenote Katrien Verstuyft legde beslag op de 13de plaats.
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Opnieuw Heemeryck en Coysman
Gemaakt op vrijdag 15 augustus 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
In de kwarttriatlon van Izegem gingen Pieter Heemeryck en Joke Coysman op herhaling, maar beide
niet-stayer specialisten kregen het dit jaar een stuk moeilijker. Waar ze vorig jaar met minuten
voorsprong aan het lopen begonnen, moesten ze nu in het lopen nog alles uit de kast halen om te
winnen. Vooral Joke had het niet onder de markt met een ontketende Charlotte Deldaele.
De SMO-Specialized atlete deed na een net gemiste finaleplaats vorige week in de wereldbeker van
Tiszaujvaros blijkbaar voldoende vertrouwen op om er in Izegem volledig voor te gaan. In een snelle
zwemproef ging ze er met Jolien Lewyllie vandoor. Die moest in de eerste meters van de fietsproef al
een halve minuut toegeven en verdween nadien uit de wedstrijd. Charlotte bleef ondertussen haar
voorsprong redelijk stabiel houden rond twee minuten op Joke Coysman. Maar in het lopen zag ze
Madam 16 in de slotronde terugkomen. Coysman pakte zo haar 12de overwinning van het seizoen,
het zilver ging verdiend naar Deldaele. Sara Van De Vel pakte het brons, voor Lieselot Bossuyt,
Karolien Weuts en een sterke Louise Vandenbroucke.
Bij de mannen gingen Bart Colpaert en Pieter Heemeryck er in het zwemmen vandoor. Ze bouwden
een voorsprong van een minuut uit op een groepje van vier met de Oilservice-ploegmaats van Pieter,
Kjel De Hertog en Stijn Goris, samen met Tom Suetens en Stenn Goetstouwers. Die laatste slaagde
erin om alleen op zoek te gaan naar de twee leiders. Dat zouden er na 40 km fietsen één worden,
want op voorhand stond al vast dat Colpie niet zou lopen om niet in zijn eerdere blessure te
hervallen. En zo bleef Heemeryck alleen vooraan over, maar Stenn Goetstouwers bleef nagenoeg op
hetzelfde verschil lopen. Hij bleef in de slotronde nog net uit de klauwen van een ontketende Stijn
Goris.

Amber en Kirsten maken indruk op YOG
Gemaakt op zondag 17 augustus 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Als eerstejaars heeft Amber Rombaut een fantastische prestatie
neergezet op de Youth Olympic Games in Nanjing. De poulain van
coach Luc Van Lierde had een goed zwemnummer maar kwam net
te kort om in het kopgroepje van zes atletes mee te kunnen. Die
gingen ook in het fietsen aan kop, waarbij de Australische Brittany
Dutton er in slaagde om alleen in de aanval te gaan. Zij behield
haar voorsprong en pakte het goud voor Australië.
Achter haar kwamen de leidsters en de achtervolgende groep
samen in de laatste ronde. In het looponderdeel knokte Amber zich
naar een verdiende elfde plaats. Ze was uiteraard in de wolken.
“Bedankt aan iedereen voor de felicitaties en de berichtjes. Dit was
een fantastische ervaring om hier als eerstejaars elfde te worden.
Ik ben tevreden van mijn wedstrijd en heb er heel hard van
genoten”, liet ze weten.
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Belgisch kampioene sprinttriatlon Kirsten Nuyes bevestigde opnieuw met een schitterende zesde
plaats. Door haar dubbele nationaliteit komt ze internationaal uit voor Nederland, maar ze woont en
traint in België in het 185 coaching center in Wuustwezel.

Alexis Krug en Elise Scheerens winnen Sporta Triatlon Gent
Gemaakt op zondag 17 augustus 2014, Geschreven door Kilian Hendrickx.

In Gent werd vandaag de dertiende editie van de Sporta Mr.T Triathlon Gent georganiseerd, een 1/8
triathlon waarbij de recreatieve sporter centraal staat. Dit jaar schreven zich opnieuw een
recordaantal van 1.300 deelnemers in.
Alexis Krug won met grote overmacht, voor Ben Brems (SMO) en viervoudig winnaar Tom Vander
Hoogerstraete (SMO). Net als in Wuustwezel vorige week toonde Alexis Krug uit Essen zich
oppermachtig van start tot finish. Hij kwam met een halve minuut voorsprong uit het water en
bouwde die voorsprong steeds verder uit in het fietsen en het lopen. Vander Hoogerstraeten kwam
als zesde uit het water, maar vocht terug en kwam, in zijn laatste triatlonwedstrijd ooit, nog terug tot
de derde plaats.
Bij de dames haalde Elise Scheerens (SP&O) het voor tweevoudig Olympiër Mieke Suys (Irongirls) en
haar ploeggenote Fien Torbeyn. Het was nochtans tweevoudig Olympisch atlete Mieke Suys (46) die
na de zwemproef resoluut de leiding nam in het fietsen. Elise Scheerens toonde zich echter de betere
loopster en ging in de tweede van drie loopronden op en over Suys.
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The rabbit is back: Simon 15de in Edmonton
Gemaakt op maandag 1 september 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
In de gebalde vuist en de oerkreet aan
de finish in Edmonton liet Simon De
Cuyper alle frustratie los. Want na wat
ups en downs stond de SMO-Specialized
atleet er zondag weer. Met de vijftiende
plaats op de Grand Final van de World
Triathlon Series zette hij zijn beste
seizoensprestatie neer.
De Grand Final is de apotheose van het
wereldkampioenschap, dat dit jaar voor
de vierde keer naar de Spanjaard Javier
Gomez ging, een evenaring van het
record van Simon Lessing. In de
slotwedstrijd moest Gomez de eer wel
laten aan Alistair Brownlee, die nog eens ouderwets Brits uitpakte. Op flinke afstand spurtte Mario
Mola voorbij landgenoot Gomez en verzekerde daarmee zijn zilveren plak in de WTS ranking. Het
brons was voor Jonathan Brownlee.
Simon De Cuyper was voor het eerst dit seizoen goed mee in het zwemonderdeel. “Wat een
zwemnummer!” vertelde coach Stijn Goris. “Hij sprong als negende op de fiets en had dan nog een
heel sterke run in de benen na een toch wel zware race. Dit was de volmaakte race van Simon en dat
op het WK triatlon. Als coach kan ik niet blijer zijn”, aldus Stijn nog.
In de eindstand van de World Triathlon Series is Simon 41ste geworden.
In de slotwedstrijd van het Grand Final weekend kwam Sofie Hooghe nog in actie. Zij had een vrij
goed zwemnummer, kwam op minder dan een halve minuut van de leidsters uit het water maar had
dan pech op de fiets. Uiteindelijk liep ze nog naar een 19de plaats.
Met een tweede looptijd voor Claire Michel bij de elite dames, de vijfde plaats voor Marten Van Riel
bij de beloften en de vijftiende plek van Simon De Cuyper is de Belgische missie in Canada meer dan
geslaagd te noemen. Ook het feit dat het bij de rest “net niet” was, getuigt dat onze Belgische atleten
meer en meer de aansluiting met de internationale (sub)top maken.
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Coysman evenaart record in Knokke
Gemaakt op woensdag 3 september 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Ze was er al een paar keer dichtbij, maar dit jaar lukte het eindelijk
om voor de eerste keer de Generali Zwintriatlon in Knokke te
winnen. Joke Coysman evenaart met haar zestiende zege van het
seizoen haar record van 2012 én ze heeft nog een paar
wedstrijden om zich als zegekoninging helemaal in de
geschiedenisboeken te werken.
In Knokke zou ze moeten afrekenen met Danne Boterenbrood,
maar de titelverdedigster was door ziekte vorige week te fel
verzwakt om deel te nemen. En daardoor kwam de voornaamste
tegenstand van Marjolein Truyers en Ine Couckuyt. De exBelgische kampioene bij de juniores kwam als eerste uit het water,
maar zag Coysman en Lotte De Vet al snel terugkomen. Ook
Truyers kwam vooraan aansluiten, die vervolgens bijna een halve
minuut wegreed van Coysman. Lotte De vet verloor halfweg het
fietsen iets meer terrein.
De mannen hadden na het fietsonderdeel de vrouwen bijna te pakken, niet onbelangrijk voor een
extra premie van 1.000 euro in “the battle of the sexes”. Het was Bas Diederen die samen met Pieter
Heemeryck, Stenn Goetstouwers en zijn landgenoot Edo Van der Meer als eerste wisselde. Alles zat
dicht bij elkaar, met Tim Brydenbach, Tom Suetens, Bert Jammaer en Kjel De Hertog in een
achtervolgend kwartet.
Heemeryck begon als eerste aan het looponderdeel, maar moest al snel de meervoudige
Nederlandse kampioen Bas Diederen voor hem dulden. Diederen liep een sterke 10 km en snelde
naar zijn eerste zege in de Zwintriatlon. Titelverdediger Heemeryck werd tweede en de jonge Turbo
Tom Suetens werd alweer knap derde. Tim Brydenbach viel net naast het podium.
Bij de dames stond er in het lopen geen maat op Joke Coysman. Zij pakte met overmacht haar
zestiende zege voor de heroptredende Marjolein Truyers en Ine Couckuyt bleef nog flink voor papa
Nico, die voor het eerst samen met zijn dochter in Knokke deelnam.

Marten Van Riel demonstreert in Ieper
Gemaakt op zaterdag 13 september 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Wat doe je als je vijfde bent geworden op het WK
bij de beloften en je voelt dat de conditie super is?
Dan pik je nog een extra niet-stayer wedstrijd in
België mee… En met succes. Marten Van Riel was
zaterdag onbetwistbaar de sterkste in de In
Flanders Fields Triathlon in Ieper. Met ruim vijf
minuten voorsprong op die andere klepper Tim
Brydenbach zorgde Marten voor een ware
demonstratie.

www.smo-specialized.be

89

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2014

Van Riel kwam samen met Thomas Jurgens als eerste uit het water. Brydenbach en Lowie Dewitte
volgden toen al op 55 seconden. In het fietsen ging Marten enorm te keer. Hij vervolledigde de 43 km
in 1u05 en had toen al 4’30 voorsprong op Brydenbach en Dewitte.
In het lopen ging de Belgische kampioen sprinttriatlon op zijn elan door. Na drie passages onder de
indrukwekkende Menenpoort liep Marten naar een knappe overwinning. Brydenbach werd
afgetekend tweede. En voor het brons haalde Vincent Van De Walle het in een pittige strijd met
militair kampioen Hans Moonen.
Joke Coysman had het moeilijker. Zij kwam op 1 minuut van Ine Couckuyt uit het water. Die zag
Madam 17 al snel terugkomen in het fietsen, maar ze bleef redelijk goed aanklampen. De exBelgische kampioene bij de juniores wisselde op 1 minuut van de kampioene lange afstand. Ine
kwam zelfs terug tot op 42 seconden na de eerste ronde lopen. Joke bleef echter kalm en liep op
karakter naar haar 18de overwinning van het seizoen. Daar kan er volgende week nog eentje
bijkomen in Torhout op de Memorial Benny Vansteelant. Kathleen Meire werd derde.

Geslaagde comeback van Gerrit Schellens
Gemaakt op zaterdag 13 september 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Gerrit Schellens heeft een knappe prestatie neergezet in de volledige triatlon van Almere, de
wedstrijd die hij zes keer op zijn naam schreef. Deze 2014 editie van de Challenge Almere Amsterdam
was meteen ook goed voor het Europees kampioenschap lange afstand. Gerrit pakte daarin een
schitterende zesde plaats in zijn comeback op het hoogste niveau en dat ondanks een tijdsstraf van
vijf minuten. Ook Steven Vanheirseele deed het uitstekend. De generatiegenoot van Gerrit werd
21ste overall en pakte het zilver bij de H40.
De Europese titel ging naar de Duitser Markus Fachbach. Die was in het begin van de wedstrijd
nochtans op achtervolgen aangewezen toen onze landgenoot Bart Colpaert als eerste uit het water
kwam. Maar het blessureleed is nog niet over bij Colpie. Na 40 km fietsen kreeg hij opnieuw last van
de achillespees. “Ik kon geen kracht meer zetten op mijn linkervoet en dan had het weinig zin om
door te zetten. Dit is een jaar om snel te vergeten. Ik had gehoopt van die blessure af te raken, maar
ze blijft aanslepen. Ik vind het vooral jammer voor mijn begeleiders en supporters”, aldus een
ontgoochelde Colpie.
Bij de dames won Heleen bij de Vaate voor eigen volk het Europese goud.
En onze Joris Sels, in de kleuren van 3athlon.be, beëindigde zijn tweede volledige uitdaging van het
seizoen. Hij kwam als 438ste binnen in 14u48’29.
Op de halve afstand won Mark Oude Bennink. Beste Belg was Michael Dewilde met een zevende
plaats. Bart Becquaert werd negende en Adje Siemons elfde.
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Jelle Geens snelste loper in Madrid
Gemaakt op maandag 22 september 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Jelle Geens was zondag de enige
landgenoot die naar de ETU
Europabeker wedstrijd in Madrid trok.
De Limburger zette er een puike
prestatie neer en pakte de negende
plaats in een sterk veld met onder
andere Belaubre, Pujades, Polyanskiy
en Van Egdom aan de start. Met een
31’25 zette Jelle bovendien de snelste
looptijd neer.
Alvast een mooie mentale opsteker,
want volgende week gaat de
olympische puntenjacht verder met de ITU wereldbekermanche in Alanya, Turkije, waar de SMOSpecialized atleet samen met ploegmaat Simon De Cuyper en Christophe De Keyser en Peter
Denteneer aan de slag gaat.
En in Weihai, China, stond afgelopen weekend het WK ITU Long Distance op het programma. Dat
ging bijna geruisloos voorbij, ook omdat er niet al te veel toppers en al helemaal geen Belgische pro’s
starten. Bij het Age Group WK haalde België wel goud. Na drie wereldtitels in aquathlon, sprint en OD
triatlon pakte Stephane Vander Bruggen nu ook de titel op de lange afstand bij de M35. Hij won in
5u51’18 en had bijna vier minuten voorsprong op de bekende Franse lange afstandsatleet Laurent
Martinou. Bij de elites kleurde het volledige podium Frans met Bertrand Billard, Sylvain Sudrie en
Cyril Viennot. Bij de dames pakte Camilla Pedersen een jaar na haar enorm zware ongeval de
wereldtitel voor Denemarken. Zij haalde het van de Finse Kaisa Lehtonen en de Nieuwzeelandse
Andrea Hewitt.

OP12 brengt verhaal van Amber en de YOG
Gemaakt op vrijdag 26 september 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Deze week kan u zowat elke dag op het derde
VRT-net OP12 terecht voor de herhalingen van De
Zomer Van 2014 waarbij in de tweede aflevering
ons triatlon-talentje Amber Rombout centraal
staat. De filmploeg volgt haar op haar weg naar de
Youth Olympic Games in Nanjing en geeft een
mooie weergave van een triatlete in volle
ontwikkeling. We krijgen onder andere de
qualifier in Weert te zien, met coach Stijn
Demeulemeester en de andere Belgen.
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Jelle Geens knap 7de in wereldbeker Alanya
Gemaakt op zondag 28 september 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Zo aan het einde van een lang
seizoen bevestigde Jelle Geens
zijn goede vorm. In de ITU
wereldbekermanche
in
het
Turkse Alanya legde hij beslag op
een bijzonder mooie zevende
plaats. Jelle zette alweer een
bijzonder sterke loopproef neer
met een snelle 30’08. Simon De
Cuyper werd 22ste, Christophe
De Keyser 25ste en Peter
Denteneer 39ste. De winst ging
naar de Zwitser Sven Riederer.
Eerder op de dag had Noah
Servais ook al stevig uitgehaald
met een achtste plaats bij de juniores. Romain Loop werd 32ste en Wouter Timmerman 45ste. Bij de
meisjes had Kirsten Nuyes een off-day, ze werd 15de.
Bij de dames viel Katrien Verstuyft om ons onbekende reden uit. Charlotte Deldaele was de enige
Belgische dame die de finish haalde. Zij werd 34ste. “Ik ben blij dat mijn laatste race van het seizoen
er op zit”, vertelde ze. “Twee uur voor de wedstrijd stormde het nog, maar gelukkig droogde het vlak
voor de start nog op. Ik had een goed zwemnummer, zat vooraan in de achtervolgende groep en
werkte mee om een gat van 50″ te dichten. Eenmaal vooraan aangesloten kon ik de benen stil
houden en me opladen voor het lopen. Dat ging een tijd goed, maar na de derde klim speelden mijn
benen en mijn maag op. Ik heb dan nog de focus gelegd op een Russisch meisje voor me en ik kon
haar in de slotmeters nog remonteren. Met een sterk veld ben ik blij met de 34ste plaats en een
looptijd van 38’23. Dat was 8 seconden te traag, maar ik vond het geweldig weer mee te doen. Maar
nu is het tijd voor vakantie”, aldus Charlotte.
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3quest: Linde Herreman
Gemaakt op vrijdag 17 oktober 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Nog niet zo lang geleden heb ik de
beslissing gemaakt om te stoppen met
triatlon. Die beslissing heeft veel te
maken met de problemen met mijn rug.
Ik vermoed dat ik altijd last zal blijven
hebben van mijn rug
1. Linde, 3 jaar geleden brak je jouw rug
op een training in Portugal. Hoe gaat het
nu met jou? Heb je nog veel last?
Ik mocht van geluk spreken dat ik toen
‘maar’ mijn rug had gebroken en terug
alles mocht doen. Na 3,5 jaar ben ik nog
steeds bezig met onderzoeken omdat ik nog dagelijks last heb van mijn rug. In erge dagen komt het
soms voor dat 2 minuten rechtstaan echt lastig is voor mij. Dan moet ik ergens kunnen op steunen of
het beste eigenlijk, gaan neerzitten.
Niemand zal me vorig triatlonseizoen (2014) gezien hebben op wedstrijden. De reden hiervoor was
dat na mijn laatste wedstrijd in 2013 het plaatje uit mijn rug werd gehaald. Toen ik na de operatie (na
enkele weken rust), terug opnieuw wilde gaan trainen merkte ik dat het veel zwaarder was voor mijn
rug met enkele bijkomstige kwaaltjes. Tien minuten lopen was het langste dat haalbaar was. Langer
lopen was niet mogelijk door uitstralingen die ik heb naar linkerbeen. Op de fiets is het hetzelfde
verhaal maar dan heb ik bij zware inspanningen ook veel last van mijn rug of gewoon al een training
doen van 2 uur op de fiets kan ook niet zonder problemen. Nu, na 1 jaar niet gelopen hebben, blijven
de uitstralingen nog steeds elke dag opkomen en de rugpijn is ook nog niet verminderd.
2. We zaten jaren samen op de topsportschool. Voordat je naar de topsportschool kwam, deed je aan
openwaterzwemmen. Zal je volgend jaar nog actief zijn in het triatlonmilieu of maak je de overstap
naar het openwaterzwemmen?
Klopt, voor ik naar de topsportschool kwam, was ik actief in het zwemmen. Dit was niet specifiek in
het openwater zwemmen maar dit kwam er bij in de zomer omdat ik dit graag deed. En later bleek
dit ook een goede beslissing geweest te zijn voor de triatlonsport.
Nog niet zo lang geleden heb ik de beslissing gemaakt om te stoppen met triatlon. Die beslissing
heeft veel te maken met de problemen met mijn rug. Ik vermoed dat ik altijd last zal blijven hebben
van mijn rug en denk dat het daarom beter zal zijn om terug over te stappen op het zwemmen.
Deze zomer heb ik al eens geproefd van het openwater zwemmen, maar deze keer specifiek naar de
langere afstand (5 km). Ik had dit jaar ook al graag eens een 10 km gedaan maar deze werd door
problemen met de waterkwaliteit afgelast. De beslissing had ik pas genomen begin juni, dus was de
voorbereiding eigenlijk nog niet zo perfect gelopen maar ik heb me wel geamuseerd tijdens deze
wedstrijden. Nu ben ik in september terug beginnen met trainen om eens te kijken wat een jaar
specifiek te trainen voor lange afstanden (5-10 km) weergeeft.
3. Je hebt je bachelor dieetkunde behaald aan de hogeschool in Leuven. Je deed in het begin van dit
jaar stage in Aruba. Hoe kijk je terug naar deze periode? Wat zijn jouw toekomstplannen?
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Dat vond ik een zeer leuke periode, vooral omdat ik eens bij mijn zus kon zijn voor 4 maanden. De
levensstijl is wel compleet anders dan zoals we hier gewoon zijn in België. Daar kennen ze bij wijze
van spreken het woord ‘stress’ niet, alles komt zoals de dag komt. Is het vandaag niet, dan is het
morgen. Ik wil zeker en vast nog eens terug gaan naar Aruba, het is een klein maar mooi en gezellig
eiland ☺. Momenteel ben ik nog een jaartje aan ‘t verder studeren om zo meer mogelijkheid in werk
te hebben. En mijn oekomstplannen op gebied van sport kan je in het antwoord op de vorige vraag
lezen.
Wie wordt het volgende slachtoffer voor de 3quest?
Mijn volgend slachtoffer zal Hannes Vandermoere zijn
1. Dit jaar was je te zien bij je nieuwe club Shifting Gears, hoe heb je dat seizoen ervaren in het
Ironmancircuit? En wat zijn je toekomstplannen?
2. Je bent nog niet zo lang aan ‘t werk, hoe valt de combinatie mee in sport en werk? Is dit makkelijk
te combineren of moet je nu sneller een training laten vallen?
3. Ik herinner me nog iets vaag dat je, toen je nog studeerde, een ontwerp deed voor fietswielen.
Zou je zelf je eigen wedstrijdwielen willen ontwerpen of laat je dat eerder over aan de fietsindustrie?

Jelle Geens sluit wereldbeker af met top-10
Gemaakt op zondag 19 oktober 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
In het idyllische Tongyeong stond dit weekend de allerlaatste ITU wereldbekerwedstrijd op het
programma. Jelle Geens zette een mooie seizoensafsluiter neer door negende te worden in ZuidKorea. Het was na zijn 7de plaats in Alanya meteen de tweede top-10 in de wereldbeker op een paar
weken tijd voor onze landgenoot. Hij was uiteraard tevreden
“Ik ben blij met de negende plaats, maar ik kijk vooral uit naar de welverdiende rustpauze. Ik mag
terugkijken op een bijzonder geslaagd seizoenseinde. En dat was niet mogelijk geweest zonder de
steun van SMO-Specialized en mijn topcoach Stijn Goris”, aldus Jelle. Voor Jelle zijn het alweer
belangrijke olympische punten die hem mogelijk nog een stapje hoger gaan brengen dan zijn huidige
63ste plaats in de olympische ranking. De top-50 wenkt…
Simon De Cuyper was de tweede Belg in Zuid-Korea. Hij werd 28ste. Peter Denteneer moesten we
een stuk verder in de uitslag zoeken. Het zwemmen was alweer goed, maar zijn lopen was niet op
niveau. “Tijd om 3 stappen terug te zetten om zo hopelijk terug 1tje te kunnen winnen…” vertelt
Peter. “Het lopen was weeral niets bijzonder. Het zwemmen was andermaal top, maar ik heb de
kopgroep op 2 seconden na gemist en ik was niet sterk genoeg om met Bryukhankov naar voor te
fietsen. Kopgroep weg, voorsprong van 2’45 weg en dus een looprace in het achtervolgende
peleton…
Dank aan iedereen die mij het afgelopen jaar tot in het oneindige hebben gesteund. Hopelijk kom ik
binnen enkele jaren sterker terug op dit niveau om dan wel te strijden voor top 16 maar op dit
moment ben ik nog te zwak. Sorry aan iedereen die meer hadden verwacht maar op dit niveau moet
je nu eenmaal top zijn in alle 3 de disciplines. De komende jaren ga ik hard en met 200% focus
werken aan het lopen en hopelijk kan ik mijn zwemniveau in het lopen dan evenaren.” aldus Peter.
De Zuid-Afrikaan Henri Schoeman won de wedstrijd voor Amerikanen Ben Kanute en Tommy Zaferes.
Bij de dames was Emma Jackson alweer de snelste. Ze haalde het voor Ai Ueda en de Nederlandse
Maaike Caelers. Er stonden geen Belgische meisjes aan de start.
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SMO-Specialized strikt Olympische triatlete
Gemaakt op zondag 28 oktober 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Eén van de meest in het oog springende
transfers van deze week is die van Mieke
Suys. De tweevoudige Olympische triatlete
stapt van de Irongirls, waar ze meter was,
over naar SMO-Specialized. De Gentse
brandweervrouw woont in Lovendegem.
“Voor mij is het dus een logische stap om
uit te komen bij een goed omkaderd team
in het Meetjesland”, vertelt Mieke.
In het afgelopen seizoen maakte de nu 47jarige atlete haar comeback en mét succes.
“Ik deed op het einde van het seizoen terug
enkele wedstrijden mee. Buiten mijn
verwachtingen verliep het nog heel goed
met enkele podiumplaatsen. Met beperkte
trainingskilometers kreeg ik terug de smaak
te pakken. Mijn 2 kinderen gaan nu naar
school en de opleidingen zijn voorlopig
achter de rug. Dit geeft met wat extra
trainingsruimte om gestructureerd aan de
slag te gaan. De stap naar het SMOSpecialized team was voor mij dan ook
evident. De trainingsgroep en omkadering
geven me een extra stimulans om er nog
eens volledig voor te gaan.”
Mieke zal komend seizoen niet alleen deelnemen aan enkele niet stayer wedstrijden, ook in de
regionale wedstrijden en Belgische kampioenschappen zal ze aan de start verschijnen.
“Met meer dan 25 jaar triatlonervaring en 2 Olympische deelnames kan ze het team zeker wat
bijbrengen. Als Mieke ergens voor gaat, geeft ze zich altijd volledig. De triatlete uit Lovendegem blijft
in het Meetjesland één van de boegbeelden van de triatlonsport.” voegt teammanager Jan Savat er
nog aan toe.
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Verrassende transfer bij SMO-Specialized
Gemaakt op donderdag 6 november 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Terwijl de meeste triatlontransfers draaien rond de op til
zijnde BTDF Top Team Competition 2015 pakt SMOSpecialized uit met een verrassende versterking op de lange
afstand. Niemand minder dan ex-Belgisch kampioen
volledige triatlon Timothy Van Houtem treedt toe tot de rode
brigade uit het Meetjesland.
“Ik hoop met de steun van het team terug een stapje hoger
te zetten”, zegt de 27-jarige lange afstandstopper. “De
komende jaren hoop ik om in mijn zwemonderdeel nog
progressie te maken. De wereldkampioenschappen 70.3 Zell
am See (Oostenrijk) en Ironman Hawaii worden mijn
hoofddoelen van het seizoen 2015. Ik ben fier om voor dit
ambitieus team te mogen uitkomen.”
Van Houtem kon in het verleden meermaals een top 10
notering behalen in enkele loodzware Ironmans zoals
Lanzarote en Mallorca. In 2013 werd hij Belgisch kampioen
op de volledige triatlon en werd ook meermaals Europees en
Wereldkampioen bij de amateurs op de 70.3 Ironman. De
triatleet uit Vlaams-Brabant kon zich enkele weken terug
reeds kwalificeren voor de Ironman Hawaii 2015 in de Ironman van Mallorca door er de overwinning
te pakken in zijn leeftijdscategorie. Hij eindigde hier als eerste Belg op een 7e plaats in het algemeen
klassement.
“Deze sympathieke atleet leeft volledig voor zijn sport en zette de voorbije jaren enkele opmerkelijke
prestaties neer in enkele selectieve wedstrijden, dit alles in combinatie met een fulltime
werksituatie. Hij legt heel wat professionele atleten in het internationale circuit het vuur aan de
schenen. We zijn fier om in de toekomst te kunnen bijdragen aan de uitbouw van zijn sportieve
carrière. Want hij heeft nog zeker groeimarge de komende jaren.” aldus sportief verantwoordelijke
Michael Dewilde. Timothy komt over van het Duatlon en Triatlon Team uit Asse.
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Alexis Krug vindt onderdak in topteam
Gemaakt op dinsdag 11 november 2014, Geschreven door Hans Cleemput.
Vorig jaar was hij al aan het twijfelen en er waren al een aantal
clubs geïnteresseerd in Alexis Krug. Dankzij zijn sterke tweede
seizoenshelft van 2014 nam die interesse alleen maar toe.
Uiteindelijk is het SMO-Specialized geworden die de topper uit
de Noorderkempen wisten binnen te halen. “Alexis is vooral een
versterking richting de nieuwe T3 Series competitie”, legt sportief
verantwoordelijke Michael Dewilde uit.
“Hij is een gedreven atleet, met veel potentieel en een absolute
meerwaarde voor de nieuwe competitie met de korte,
interessante wedstrijdformules. Alexis mist nog wat ervaring in
triatlon, maar hij zal mogen rekenen op flink wat steun van zijn
ploeggenoten om er samen sterker van te worden.”
Krug, vorig seizoen winnaar van onder andere de Sterke Peer in
Wuustwezel, de Mr T in Gent, Viersel, Beerse en Hazewinkel, ziet
nog progressie. “2014 werd mijn eerste volledige triatlonseizoen
en toen ik vooral in de zomer extra kon trainen in het fietsen,
wierp dat zijn vruchten af in het tweede deel van het seizoen.
Daardoor heb ik mezelf een paar keer verrast tijdens het
seizoen.” Alexis was nog geen lid van een triatlonclub. Hij komt oorspronkelijk uit de zwemsport en
leerde de duursporten kennen door drie keer op rij de zwemloop in Sluis te winnen.
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XIII. Overige persberichten op het internet

Zeven Belgische jonge wolven voor Rio 2016
Bron: Sporza.be - 22 november 2013
Zo'n vijftigtal Belgische atleten trok onlangs met het BOIC voor twee weken naar Lanzarote op
olympische stage. Sporza haalde enkele van de meest beloftevolle atleten en hun coaches voor de
camera. Wat willen ze bereiken op de Olympische Spelen in Rio?
Jelle Geens: "Ik droom niet van Hawaï"
Jelle Geens:"Ik deed eerst atletiek, maar daar zat ik
wat aan mijn plafond. Ik wist ook niet goed welke
discipline te kiezen. In de triatlon is zwemmen nog
altijd mijn zwakke discipline, want ik ben er redelijk
laat aan begonnen. Het blijft een werkpunt. Ik droom
niet echt van Hawaï, ik mik meer op de olympische
afstand."

Jelle Geens beste Belg in WB triatlon van Hongarije
Bron: nieuwsblad.be – 10 augustus 2014
Jelle Geens heeft zondag met een elfde plaats
de beste Belgische prestatie geleverd op de
wereldbekermanche triatlon in het Hongaarse
Tiszauvjaros. Nog bij de mannen werd Peter
Denteneer 21e. Katrien Verstuyft werd
dertiende bij de vrouwen.
De Hongaarse triatlon werd afgewerkt in een
systeem van halve finales en finales, met telkens
korte afstandsproeven (750 meter zwemmen,
20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen).
Geens, Denteneer en Verstuyft waren de enige
Belgen die zich doorheen de halve finales
konden werken. Sofie Hooghe, Charlotte Deldaele en Simon De Cuyper werden zaterdag
uitgeschakeld.
In de finales op zondag konden de overgebleven Belgen zich net niet bij de top tien scharen. Bij de
mannen won de Hongaar Akos Vanek in 53:51, voor de Oekraïner Rostyslav Pevtsov (53:52) en zijn
landgenoot Gabor Faldum (53:53). Jelle Geens werkte het parkoers af in 54:15, goed voor een elfde
plaats. Peter Denteneer had aan 54:49 genoeg voor plaats 21.
Bij de vrouwen ging de zege naar de Nederlandse Rachel Klamer (59:31), voor de Hongaarse Margit
Vanek (59:38) en de Braziliaanse Pamela Oliveira (59:45). Katrien Verstuyft finishte in een tijd van
1u00:38 en werd dertiende.
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Pure liefde voor de sport: het verhaal van een triatleet
Bron: ProRun.nl – 10 november 2014, Geschreven door Esther Vliege
interview Danne Boterenbrood
De Olympische triatlon afstand:
1500m zwemmen, 40km fietsen en
dan 10km lopen. Dit deed Danne al
talloze keren. Door een ijzersterke
discipline
combineerde
ze
tijdrovende sport met haar studie
geneeskunde. Met pijn in haar hart
focust
ze
nu
op
haar
maatschappelijke carrière. Einde
pure topsport. Ze vult dit ‘gat’ met
hardlopen, schaatsen en trailruns.
Een mooi en bijna pijnlijk verhaal
over pure liefde voor de sport.
‘Het perfect combineren en uitvoeren
van drie onderdelen blijft een uitdaging.
Voor een triatlon moet je sterk én slim
zijn. Je moet geduld hebben en leren
om de wedstrijd te lezen. In een
volgend onderdeel kan tenslotte weer
van alles gebeuren.’
Verlanglijst: hele triatlon
‘Ik begon in 2000 met de achtste
triatlon. Dat is 750m zwemmen, 20km
fietsen, 10km lopen. Later ging ik voor
de Olympische afstand (1500 m, 40km en10km) Geen idee hoe vaak ik deze al deed, ik ben de tel
kwijt geraakt. In 2013 heb ik mijn eerste halve triatlon gedaan. Dat is 1.9km zwemmen, 90km fietsen,
21.1km lopen. Een hele triatlon staat nog op mijn verlanglijst.’
Olympische nominatie
‘Mijn absolute hoogtepunt is het behalen van de Olympische nominatie in de Wereldbekerwedstrijd
van Hamburg in 2011. Dat was een wedstrijd waarin alles op zijn plek viel en ik een 8e plaats
behaalde.’
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Super aantrekkelijk
‘Ik startte als wedstrijdzwemster.
Maar mijn vader en zus fietsten
veel, dus deed ik dat er al gauw bij.
De stap naar triatlon was toen snel
gemaakt. Drie sporten combineren
vind ik mooi. De wedstrijd ligt nooit
snel ‘in de plooi’. Er kan nog van
alles gebeuren. Dat maakt de sport
in mijn ogen super aantrekkelijk.’
Als fulltime atleet trainde Danne
25 tot 30 uur per week
Geneeskunde én topsport
‘Ik studeerde geneeskunde en heb hiervan altijd het normale programma gevolgd naast de topsport.
Ik heb een goede discipline en een sterke drive, zowel in de sport als studie. Ik denk zelfs dat de
combinatie juist beter uitpakte. Ik studeerde altijd beter, wanneer ik even was uitgewaaid tijdens een
mooie duurloop of duurrit.’
Recent maakte Danne de moeilijke keuze om meer voor haar maatschappelijke carrière als arts te
gaan. Niet makkelijk. Ze stelde zichzelf vragen als:
‘Waarom een wedstrijdplanning? Waarom überhaupt een wedstrijd? Met welk doel? Om het
plezier? Ik had het er moeilijk mee.’
Voor het eerst achteruitgang
‘Op mijn 5e jaar begon ik al met
wedstrijdsport. Ik trainde altijd om
beter te worden. En wedstrijden te
winnen. Nu doe ik voor het eerst
een stap terug in de sport. Ik ga me
meer
richten
op
mijn
maatschappelijke carrière. Ik krijg
voor het eerst te maken met
prestaties die achteruit gaan. Dat is
in het begin moeilijk om mee om te
gaan.

Ik probeer dit ook op te vangen met andere sporten. Ik loop nu veel en start deze winter weer met
schaatsen. En ik ga wedstrijden doen waar ik eerder nooit aan toe kwam. Lange trailruns,
crossduatlons, Alpenbrevet. Zo probeer ik langzaam om te schakelen na jaren van pure topsport.’
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Pure liefde voor sport
Maar sporten is onlosmakelijk
verbonden met mijn dagelijks leven.
En dat zal denk ik altijd zo blijven.
De pure liefde voor sport en
daarmee gepaard de natuur, is altijd
mijn belangrijkste drijfveer geweest.
Dat kan ik niet meer missen.

Born to run
Welk boek beveelt deze sporter in
hart en nieren aan? ‘Born to run is een schitterend boek. En voor de triatleten, met aspiraties op de
lange afstand, is ‘Ironwar’ van Matt Fitzgerald een aanrader. Een combinatie van specifieke kennis
en emoties rondom de bakermat van de triatlon: de Ironman op Hawaii.
Credits hoofdfoto boven: Bastiaan Heus (NU Sport)
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XIV. Televisie reportages
Sporza
22/11/2013 - Zeven Belgische jonge wolven voor Rio 2016
(http://m.sporza.be/cm/sporza.mobile/m_ander_nieuws/1.1783875)
AVS
12/01/2014 - Run & Bike
(http://www.avs.be/avsnews/run-en-bike - http://vimeo.com/84022833)
7/08/2014 - Amber Rombout naar Youth Olympics
(http://www.avs.be/avsnews/amber-rombout-naar-youth-olympics - http://vimeo.com/103113653)
Focus-WTV
15/08/2014 – Veel volk voor triatlon in Izegem
(http://www.focuswtv.be/video/veel-volk-voor-triatlon-izegem)
NOS
18/05/2014 - Boterenbrood wint NK triathlon
(http://nos.nl/video/649992-boterenbrood-wint-nk-triatlon.html)
OP12
22/09/2014 – “De Zomer Van 2014” Aflevering 2 met Amber Rombaut
(https://www.youtube.com/watch?v=ZK9N5kWSY90)
29/09/2014 – “De Zomer Van 2014” Aflevering 3 met Amber Rombaut
(https://www.youtube.com/watch?v=-fW8Khh3j_c)
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XV. Bestuur

Jan Savat - voorzitter
jan.savat@telenet.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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XVI. Ondersteunend kader

Tim De Vilder – teamcoach
-

Opstellen jaarplanning en trainingsschema’s atleten
Overleg en coördinatie trainers

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
Trainer atleten jeugd A en Junioren

Dirk Hellebuyck
-

Zwemcoach recreanten
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