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Inleiding

Als we terugblikken op het seizoen 2015 dan kunnen we spreken van een sportief grand cru jaar voor
het SMO-Specialized triatlon Team Meetjesland. Internationaal werd opnieuw de nodige ervaring
opgedaan en ook nationaal zwommen, fietsten en liepen onze atleten zich in de kijker. Er werden
niet minder dan 23 triatlon/duatlon overwinningen geboekt waarvan 4 Belgische titels zowel op de
korte, Olympische als lange afstand. Ook mogen we voor de eerste maal fier zijn dat we een
wereldkampioene duatlon in ons team hebben.
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.
Het triatlonjaar 2015 zal de Belgische triatlongeschiedenis ingaan als het jaar waar het nationale
teamcircuit, de T3 Team Triathlon Series, werd opgestart. Een high performance competitie die clubs,
jeugd en internationale toppers wil samenbrengen via korte maar spectaculaire wedstrijden. Onze
club had er in het begin van het seizoen een doel van gemaakt om hoog te scoren. Het circuit was
verdeeld over vier wedstrijden waarbij telkens een beperkt aantal atleten per club mochten starten.
Het resultaat als ploeg was het belangrijkste om punten te scoren. SMO-Specialized toonde zich op
het einde van het seizoen de sterkste in dit ciruit en won zowel bij de dames als heren categorie.
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 we trokken samen naar verschillende multisportevents in de
regio (veldlopen, survivalrun, cyclocross, zwemlopen,…).
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Bij onze eigen organisaties nl. de run en bike-wedstrijd in Watervliet en de zwemloop in Maldegem
konden we terug op heel wat enthousiaste deelnemers en vrijwilligers rekenen, waarvoor onze dank.
In 2016 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.
Triatlon is een heel mooie maar fysisch en mentaal zware sport. Daarom willen wij graag de sponsors
bedanken voor hun financiële en materiële steun, de begeleiders en de supporters voor de mentale
ondersteuning en de mensen van de pers die dit alles in beeld brachten. Hopelijk mogen we ook op
hun steun en vertrouwen rekenen voor het komende seizoen.
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

Cronos e-business integrator
www.cronos.be

Les Ondes
Hotelfaciliteiten voor groepen/bedrijven/teams/etc
www.lesondes.be
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Media partners

AVS
Oost-Vlaamse Televisie
www.avs.be

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

3athlon.be
Webmaster Hans Cleemput
www.3athlon.be
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VII. Begeleiding

PeakLevel
Begeleiding en coördinatie
www.peaklevel.be

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

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

Mensana
Screening en testing
www.mensana.be

www.smo-specialized.be
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VIII. Atleten Topteam

Danne Boterenbrood
Woonplaats: Sittard
Geboortedatum: 19-07-1985
Beroep: full-time triatlete
Triatleet sinds: 2000
Categorie: elite dames
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 ploeg. Vorig jaar maakte Danne de moeilijke
keuze om meer voor haar maatschappelijke carrière als arts te gaan. In 2016 hoopt Danne opnieuw
wat meer wedstrijden af te werken.

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 Eupen.
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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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 kampte in
het begin van het seizoen met klierkoorts en moest hierdoor zijn wedstrijdplanning volledig bijsturen
voor Rio 2016. Hij behaalde toch nog een paar mooie resultaten waaronder een overwinning in de
sprinttriatlon van Vilvoorde, 3e plaats op de ETU in Riga en op het einde van het seizoen werd hij met
de Belgische militairenploeg derde op de Military World Games in Korea. Simon hoopt volgend
seizoen weer 100% topfit te zijn en blijft verder werken richting Rio 2016.

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 werd
dit jaar 4e op de Boerekreektriatlon, 7e op de halve triatlon van
Deinze (BK) en Keulen.

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. Jelle zijn wedstrijdprogramma bestond dit jaar voornamelijk
uit internationale wedstrijden waar hij dan ook enkele mooie
resultaten neer zette. Op het WK in Chacago werd hij 8ste. Op de
ITU wedstrijd in Cozumel werd hij 4de. Ook in België was Jelle actief
op een paar wedstrijden. Bij de openingswedstrijd van de T3 series was hij de winnaar in Doornik.
Ook werd Jelle Belgisch kampioen kwarttriatlon in Eau d’Heure. In 2016 hoopt Jelle te starten tijdens
de Olympische Spelen in Rio. Voorlopig staat hij op een mooie 26e plaats van de World Triathlon
Series ranking. Hij is er alvast klaar voor om van 2016 een schitterend jaar van te maken.

Maya Kingma
Woonplaats: Sittart (NL)
Geboortedatum: 8-09-1995
Beroep: student
Triatleet sinds: 2010
Categorie: beloften
Deze 20 jarige studente heeft dit jaar het team versterkt. Op 9
jarige leeftijd begon Maya met wedstrijdzwemmen. Ze was dan
ook één van de zwemtalenten van Nederland. Maya schakelde
over op het langeafstandszwemmen waar ze ook Nederlands
kampioene in werd. Naast het zwemmen deed de Nederlandse
deed ook dikwijls mee aan loopwedstrijden en crossduatlons. In
2010 won ze dan ook het NK crossduatlon in Etten-Leur. Aangezien
zwemmen haar sterkste onderdeel is kwam de triatlonbond als
snel aankloppen en zo was Maya in de triatlon gerold in 2010. In dat jaar werd ze ook nog NK sprint
triatlon. De komende jaren waren met ups en downs door blessures. In 2012 kreeg Maya echt groen
licht en deed ze dan ook dikwijls internationale wedstrijden met onder andere deelnames aan EK’s
en WK’s op haar palmares. Begin 2015 kampte Maya met een blessure en zag daardoor het eerste
deel van haar seizoen in het water vallen. In de zomer kon ze weer aantreden op de sprint afstand en
ze behaalde dan ook een aantal overwinningen. In de T3 team series kon ze haar steentje ook
bijdragen in de finale in Lille waar SMO-Specialized de titel nam bij de dames. Maya hoopt de
komende jaren haar loopsnelheid nog op te krikken.
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Jeanine Kocken
Woonplaats: Heeze (NL)
Geboortedatum: 28-08-1996
Beroep:
Triatleet sinds:
Categorie: beloften
Jeanine is net zoals Maya bij het team gekomen dit jaar. Jeanine
begon op 7-jarige leeftijd met wedstrijdzwemmen. Ze focuste zich
vooral op openwaterzwemmen. Eind 2010 was het tijd voor een
nieuwe uitdaging voor haar en ze begon met triatlon bij de
Nederlandse triatlonbond. Jeanine draait al enkele jaren mee in het
Internationaal circuit met onder andere deelnames aan EK’s en
WK’s. Dit jaar behaalde Jeanine enkele mooie resultaten en maakte
ze deel uit van het winnende damesteam in de T3 triatlon team
series. De komende jaren hoopt ze nog extra progressie te maken om zo de aansluiting met de
internationale top te maken.

Alexis Krug
Woonplaats: Essen
Geboortedatum: 25-01-1987
Beroep: ingenieur
Triatleet sinds: 2012
Categorie: elite heren
Alexis Krug zal dit seizoen de kleuren van het SMO-Specialized
Triatlon Team uit het Meetjesland verdedigen. De ex-zwemmer,
die nog maar pas 2 jaar met de triatlonsport bezig is, was één van
de triatlonrevelaties in 2014. Met winst in de Mr T triatlon in Gent,
Viersel, Wuustwezel, Beerse en Hazewinkel liet de nu 28-jarige
Antwerpenaar zijn eerste volledige triatlonseizoen niet
onopgemerkt voorbij gaan. De 3-voudig winnaar van de zwemloop
in Sluis komt uit de zwemsport waar hij diverse titels behaalde. “De
laatste jaren nam ik af en toe deel aan een recreatieve triatlon en dit beviel me super. In mijn eerste
volledige triatlonseizoen dat ik afwerkte heb ik mezelf soms wel verrast. Tijdens de zomermaanden
kon ik wat regelmatiger fietsen en dat wierp duidelijk zijn vruchten af in de tweede seizoenshelft.”
De sympathieke atleet uit Essen was dit jaar nog geen lid van een triatlonclub. Alexis is een zeer
gedreven atleet met veel potentieel. Dit seizoen behaalde Alexis een aantal overwinningen
waaronder de 1/3 triatlon van Aarschot. Ook in de Sterke Peer triatlon in Wuustwezel was hij de
sterkste na een milimeterspurt. Op heb BK halve triatlon in Deinze behaalde hij de bronzen medaille
in warme omstandigheden. Alexis maakt ook deel uit van de herenploeg van het nieuwe teamcircuit
waar hij altijd in de voorste gelederen meedeed. Wij zijn alvast benieuwd wat seizoen 2016 brengt
voor deze triatleet.

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 34-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.
2015 was voor Charlene het beste seizoen tot nog toe met maar
liefst drie overwinningen op de halve afstand. Ze werd ook Belgisch
kampioene in Deinze op deze afstand. Een ecth topseizoen voor de
leerkracht. De komende jaren zal ze zich nog meer richten op de lange afstandswedstrijden.

Emma Pallant
Woonplaats: Surrey (GB)
Geboortedatum: 4-06-1989
Beroep:
Triatlete sinds: 2012
Categorie: elite vrouwen
Deze Engelse topper is sinds 2015 nieuw bij het SMO-Specialized
Triatlon Team. Op jonge leeftijd begon Emma te lopen en werd al
snel haar talent opgemerkt door een locale loopclub. Ze was enkele
jaren een vaste waarde van het Engelse veldloop team en had
hierdoor veel internationale ervaring opgedaan. Door een
knieoperatie in 2009 en de jaren die erop volgden met
aanslepende blessures besliste Emma om de overstap naar triatlon
te doen in 2012. Sindsdien is Emma een vaste waarde in het
internationaal triatlonveld. Dit jaar won ze de laatste wedstrijd van de T3 series in Lille waardoor het
damesteam de overwinning nam in de teamcompetitie. Half oktober werd Emma eerste op het WK
duatlon in Adelaide. De komende jaren zullen we zeker nog van haar horen.

www.smo-specialized.be

18

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2015

Amber Rombaut
Woonplaats: Sint-Denijs-Westrem
Geboortedatum: 10-05-1998
Beroep: student
Triatlete sinds: Categorie: junioren
De 17 jaar jonge triatlete is sinds 2014 lid van onze club. Amber is
één van de beloftevolle atleten van België. In 2014 mocht ze alvast
proeven van de Jeugd Olympische Spelen in Nanjing China. Amber
is ook tweevoudig winnares van de Mr. T sprinttriatlon in haar
thuisstad Gent en maakte deel uit van de winnende ploeg tijdens
het BK ploegentriatlon in 2014. Dit jaar deed ze reeds in februari
haar eerste wedstrijd in Lanzarote waar ze dan ook de
overwinning in haar categorie mee naar huis nam. Deelname aan
het EK en enkele internationale wedstrijden stonden ook op haar programma. Amber werkte in de T3
team series ook een zeer mooi parcours af waar ze telkens in de voorste gelederen meedeed. Amber
pakte na haar afwezigheid van vorig jaar op de Mr. T opnieuw de overwinning bij de Dames rond de
watersportbaan. Ook enkele overwinningen tijdens openwaterzwemwedstrijden wist ze te winnen.
De komende jaren hoopt Amber nog sterker voor de dag te komen en zich nog meer te tonen tijdens
de Belgische en internationale wedstrijden om de aansluiting met de top te maken.

Timothy Van Houtem
Woonplaats: Roosdaal
Geboortedatum: 21-10-1985
Beroep: bediende
Triatleet sinds: 2009
Categorie: elite heren
De hardrijder uit Roosdaal vervoegde dit seizoen ons team en is al
jaren een vaste waarde binnen het lange afstandscircuit. Timothy
kon in het verleden meermaals een top 10 notering behalen in
enkele loodzware Ironmans zoals Lanzarote en Mallorca. De
triatleet uit Vlaams-Brabant kon zich reeds in 2014 qualificeren
voor de IM van Hawaii in 2015. Timothy begon het seizoen met
twee hoofddoelen. In de aanloop van zijn eerste piek behaalde hij de overwinning in de 111 La Roche
op zijn geliefkoosd parcours in de Ardennen. Twee weken later stond hij aan de start in de IM Nice.
Daar deed hij de profs blozen door een vierde plaats overall te behalen. In juli stond er nog een
hoogtestage op het programma in Frankrijk om te pieken naar zijn tweede doel. Tijdens een
trainingrit kwam hij echter zwaar te val en brak hierdoor zijn sleutelbeen. De planning voor het
verdere verloop van het seizoen werd dus helemaal overhoop gegooid. Hij kwam toch nog
startensklaar maar niet met de meest ideale voorbereiding. Timothy werd 28e overall en een 1e
plaats in zijn leeftijdscategorie. Een prestatie om U tegen te zeggen. Timothy kan terugblikken op een
superseizoen en hoopt de komende jaren zijn capaciteiten nog meer ten toon te spreiden.
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28/dec Kerstcorrida Leuven

Jelle Geens

Plaats Plaats
overall categorie
00:36:51 3
3

10/jan

Run & Bike Watervliet

Michael Dewilde – Timothy Van Houtem
Tom Hellemans – Wim Van De Wielle
Glenn Van Hout – Peter Croes
Alexis Krug – Anne Arnouts

00:38:42
00:39:14
00:40:40
00:41:24

14/feb

Timanfaya Triathlon (ESP)

Amber Rombaut

01:02:54 5

1

28/feb North C Trial 13 km

Charlene Ottevaere
Timothy Van Houtem

01:01:38 1
00:52:17 2

1
2

14/mrt Mooloolaba ITU Triathlon World Cup

Jelle Geens

00:57:01 42

42

22/mrt BK Ploegenduatlon Kain

Dames
Heren

01:18:09 2
01:03:16 4

2
4

11/apr

Jelle Geens

01:49:52 24

24

12/apr Zwemloop Maldegem

Alexis Krug

00:13:27 1

1

26/apr T³ series Doornik

Jelle Geens
Alexis Krug
Willem Brems
Maxime Swertvaegher
Glenn Van Hout
Jeanine Kocken
Amber Rombaut
Charlene Ottevaere
Simon De Cuyper

01:02:18
01:02:54
01:03:54
01:06:12
01:06:57
01:14:36
01:14:36
01:15:51
01:44:46

1
2
5
14
17
3
2
4
48

ITU World Triathlon Gold Coast

ITU World Triathlon Cape Town

Naam

Tijd

3
4
7
11

1
4
12
35
41
10
11
13
48

3
4
7
2

1/mei

T³ series BK Ploegentriatlon

SMO-Specialized Heren
SMO-Specialized Dames

00:59:41 2
01:09:32 2

2
2

3/mei

IRONMAN 70.3 Pays d'Aix
Antalya ETU Triathlon European Cup

Timothy Van Houtem
Emma Pallant

04:14:40 18
02:03:04 6

1
6

9/mei

Chengdu ITU Triathlon World Cup

Jelle Geens

01:47:26 22

22

Alexis Krus
Willem Brems
Glenn Van Hout
Lowie Dewitte

01:43:31
01:44:41
01:46:45
01:50:22

2
4
9
16

1
3
3
12

Timothy Van Houtem

04:26:52 13

13

10/mei ¼ triatlon Geel

24/mei

Rimini ETU Challenge Middle Distance
Triathlon European Championships
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Datum
30/mei

Locatie
Vienna ETU Triathlon Junior European
Cup
ITU World Triathlon London

31/mei T³ series Team Relay Zwevegem
ITU World Triathlon London
7ty.3 Halve Triatlon Leuven
6/jun

¼ Boerekreektriatlon
1/8 Haventriatlon Zeebrugge

7/jun

BK Olympic Distance Triatlon Eau
d’Heure

1/8 Meetria Triatlon

persmap 2015
Plaats Plaats
overall categorie

Naam

Tijd

Jeanine Kocken

01:08:22 15

15

Emma Pallant

00:58:59 48

48

SMO-Specialized Dames
SMO-Specialized Heren
Jelle Geens
Willem Brems

1
5
00:51:36 21
04:02:15 5

1
5
21
5

Willem Brems
Michael Dewilde
Jano Vanparrys

01:44:49 1
01:48:43 4
00:56:15 4

1
4
1

Jelle Geens

02:01:16 1

1

Alexis Krug
Glenn Van Hout
Lowie Dewitte
Ben Brems
Maté Toth
Maartje Emsens

02:04:32
02:11:15
02:11:22
02:11:45
01:03:44
01:18:52

5
11
22
25
1
1

10
34
35
38
1
1

14/jun

La Roche 111
¼ Triatlon Gullegem

Timothy Van Houtem
Lowie Dewitte

03:38:26 1
01:53:25 4

1
3

20/jun

Ironman 70.3 Luxemburg

Michael Dewilde

04:18:32 45

4

21/jun

Burgas ETU Triathlon Junior European
Cup

Jeanine Kocken

1:06:00

3

3

Triatlon Retie

Timothy Van Houtem
Charlene Ottevaere
Kathleen Meire
Alexis Krug
Ben Brems

8:44:48
04:24:43
02:08:31
01:50:32
01:01:25

4
1
1
5
3

1
1
1
4
3

5/jul

Sprint Triatlon Vilvoorde

Simon De Cuyper

00:56:36 1

1

11/jul

Geneva ETU Triathlon European
Championships – Elite Men

Jelle Geens

01:56:42 17

17

Simon De Cuyper

01:58:05 24

24

Jeanine Kocken

01:07:34 19

19

Amber Rombaut

01:29:32 28

28

Amber Rombaut

01:32:06 10

10

Simon De Cuyper

00:55:37 52

52

Amber Rombaut

01:06:43 7

7

28/jun

Ironman Nice
Half ICAN Triathlon Amsterdam
Triatlon Eeklo

Geneva ETU Triathlon European
Championships – Junior Women

12/jul

18/jul

Geneva ETU Triathlon European
Championships (4xMixed Relay Junior)
ITU World Triathlon Hamburg
Châteauroux ETU Triathlon Junior
European Cup
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Plaats
overall
1
2
8
11
3
11

Plaats
categorie
1
2
8
11
3
5

Datum

Locatie

Naam

Tijd

19/jul

Aarschot Hageland Powertriathlon

Aarschot Plastriathlon

Alexis Krug
Willem Brems
Lowie Dewitte
Bart De Vrieze
Charlene Ottevaere
Glenn Van Hout

02:51:41
02:53:24
03:06:09
03:09:51
03:25:20
01:11:29

20/jul

Zeezwemmen Knokke Heist 3000 m
Zeezwemmen Knokke Heist 1500 m

Alexis Krug
Amber Rombaut

00:37:44 1
00:19:22 1

1
1

21/jul

Kwarttriatlon Kapelle-op-den-Bos

Michael Dewilde

01:57:00 5

5

25/jul

Triatlon Beerse

Glenn Van Hout
Ben Brems

00:55:27 2
00:55:29 3

2
1

26/jul

Kindelsberg Triathlon (DE)

Maya Kingma

01:08:55 1

1

30/jul

Oostkerke Polder Zwemloop

Amber Rombaut

00:36:00 1

1

1/aug

Triatlon Berlare

Alexis Krug
Ben Brems
Maxime Swertvaegher

02:09:40 2
02:11:40 4
02:00:32 20

2
4
10

Halve triathlon Eupen
ITU World Olympic Qualification Event Rio Test Event

Willem Brems

04:02:03 1

1

Jelle Geens

01:50:10 13

13

8/aug

1/8 Sterke Peer

Alexis Krug
Ben Brems

00:58:07 1
1:00:22 4

1
2

9/aug

Sprint triathlon Rheine (DE)
Riga ETU Sprint Triathlon European Cup
¼ Hoeks Triatlon Lommel

Maya Kingma
Simon De Cuyper
Willem Brems
Glenn Van Hout

01:02:27
00:53:52
01:53:11
01:57:19

1
3
2
13

1
3
2
4

Maxime Swertvaegher
Michael Dewilde
Lowie Dewitte
Glenn Van Hout

01:09:19
01:59:39
02:00:55
01:02:25

2
10
11
3

1
9
10
2

22/aug NK sprint Veenendaal

Maya Kingma

01:02:16 7

7

23/aug BK 1/2 triathlon Deinze

Charlene Ottevaere
Alexis Krug
Willem Brems
Michael Dewilde
Jelle Geens
Amber Rombaut
Jano Vanparrys

04:34:00
04:07:03
04:08:29
04:11:36
01:56:16
01:10:30
01:02:47

1
3
5
7
42
1
2

Triatlon Alpe D’Huez (FR)
2/aug

15/aug 1/8 Promo triathlon Namur
1/4 triatlon Izegem
1/8 triatlon Izegem

ITU World Triathlon Stockholm
Mr. T. Sporta Triathlon

www.smo-specialized.be
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30/aug BK sprint Chievres

Ben Brems
Willem Brems

Plaats
overall
00:59:58 15
01:01:13 24

6/sep

Cologne226 Half
Cologne Hawaii-Special
ITU World Triathlon Edmonton
Triatlon Non Drafting - Balen

Michael Dewilde
Bart De Vrieze
Simon De Cuyper
Maartje Emsens

4:09:56
07:25:43
00:58:49
01:19:07

Challenge Almere-Amsterdam Halve
Triathlon

Charlene Ottevaere

04:34:39 1

1

Robbe De Dobbelaere

00:37:28 1

1

19/sep ITU World Triathlon Grand Final Chicago Jelle Geens
Simon De Cuyper

01:46:10 8
01:49:32 50

8
50

20/sep IRONMAN 70.3 Pula
BK Universitaire Braine-Le-Comte

Lowie Dewitte
Maxime Swertvaegher

04:00:52 9
01:00:29 1

3
1

27/sep ¼ triatlon Lille
T³ series Lille Dames

Kathleen Meire
Timothy Van Houtem
Emma Pallant

02:16:28 1
01:55:49 3
01:05:38 1

1
3
1

T³ series Lille Heren

Maya Kingma
Amber Rombaut
Jeanine Kocken
Simon De Cuyper

01:08:17
01:08:20
01:11:46
00:58:04

6
7
15
4

4
1
1
2

Alexis Krug
Willem Brems
Edo Van der Meer
Ben Brems

00:58:56
00:59:39
00:59:50
01:00:32

8
9
13
25

5
6
8
14

T³ series eindstand

SMO-Specialized Heren
SMO-Specialized Dames

-

1
1

1
1

Cozumel ITU Triathlon World Cup
CISM Military World Games
Ironman World Championship Hawaii

Jelle Geens
Simon De Cuyper
Timothy Van Houtem

00:55:19 4
01:49:53 4
09:00:02 28

4
4
1

17/okt

Adelaide ITU Duathlon World
Championships

Emma Pallant

01:58:21 1

1

18/okt

Alanya ITU Triathlon World Cup

Jelle Geens

01:51:06 53

53

24/okt

Tongyeong ITU Triathlon World Cup

Simon De Cuyper

02:00:02 58

58

25/okt

Catania ETU Triathlon European Cup
and Mediterranean Championships

Maya Kingma

01:09:07 7

7

Datum

12/sep

Locatie

13/sep BK jeugdtriatlon (jeugd B)

4/okt

www.smo-specialized.be

Naam

Tijd

7
3
54
3

Plaats
categorie
5
10
1
1
54
1
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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

www.smo-specialized.be
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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: ±900

www.smo-specialized.be
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Persartikels uit kranten en weekbladen 2015

Bron: Taptoe (17-12-2014)
Bron: De Meetjeslander (11-12-2014)

Bron: Het Laatste Nieuws (18-12-2014)
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Bron: Stop&Go (december 2014)
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Bron: Stop&Go (december 2014)

Bron: Het Laatste Nieuws (14-01-2015)
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Bron: Het Laatste Nieuws (14-01-2015)

Bron: De Meetjeslander (22-01-2015)

www.smo-specialized.be

33

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2015

Bron: Het Laatste Nieuws (25-02-2015)

Bron: Het Nieuwsblad (25-02-2015)
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Bron: Het Laatste Nieuws (26-03-2015)

Bron: De Meetjeslander (19-03-2015)

Bron: het eikenblad (maar 2015)

Bron: Het Laatste Nieuws (25-03-2015)
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Bron: Het Laatste Nieuws (2-04-2015)

Bron: Het Laatste Nieuws (23-04-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (13-05-2015)

Bron: Het Laatste Nieuws (6-06-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (6-06-2015)
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Bron: Het Laatste Nieuws (8-06-2015)

Bron: Het Belang van Limburg (8-06-2015)

Bron: Het Laatste Nieuws (17-06-2015)

Bron: Het Nieuwsblad (22-06-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (6-07-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (13-07-2015)
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Bron: Het Laatste Nieuws (20-07-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (20-07-2015)

Bron: Het Nieuwsblad (22-07-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (3-08-2015)

Bron: Gazet Van Antwerpen (10-08-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (21-082015)

Bron: Gazet Van Antwerpen (10-08-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (24-08-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (2408-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (24-08-2015)
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Bron: Het Laatste Nieuws (25-08-2015)

Bron: Gazet Van Antwerpen (26-08-2015)

Bron: Het Laatste Nieuws (25-08-2015)

www.smo-specialized.be

48

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2015

Bron: KWV editie Gavere (28-08-2015)
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Bron: Krant Van West-Vlaanderen (13-09-2015)

Bron: Het Laatste Nieuws (14-09-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (24-09-2015)
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Bron: Taptoe(30-09-2015)
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Bron: Het Nieuwsblad (13-10-2015)
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XII. Persberichten op het internet (www.3athlon.be)

Triatleten aan de slag op Eindejaarscorrida Leuven
Posted by: Tim Van Hamme 28/12/2014 in Nieuws
Het werd een koude, winterse 17de
Eindejaarscorrida te Leuven. De
sneeuw zorgde ervoor dat enkele
atleten het te gevaarlijk waanden om
te lopen. De meesten waagden het er
toch op en gingen van start, al was dit
vaak met de nodige voorzichtigheid,
waardoor iedere wedstrijd rustig
geopend werd.
De start van de eerste wedstrijd, de 4
km, werd gegeven om 10u. Het was
meteen raak voor de triatleten. Nicolas Foto: Rudy Geens
Tilman, het jonge talent van Fornaxx Triathlon Team, haalde de overwinning binnen. Nicolas Tilman is
geen vreemde naam binnen de atletiek wereld. De jonge atleet liet zich in het verleden al geregeld
zien op de lotto cross cup met verschillende top 10 plaatsen bij de junioren.
De 8 km die een half uurtje later van start ging is de laatste jaren een heus triatletenfestijn, dit jaar
was dit niet anders. Door de vrieskou en het gladde wegdek werd er rustig gestart, hierdoor kwam er
na 2 km een grote groep atleten samen door. Jonathan JoJo Wayaffe gaf echter niet af en onderhield
een strak tempo waardoor de anderen één voor één moesten lossen. Eén man gaf echter geen
krimp, dit was Sander Heemeryck, de jongere broer van Pieter en duatleet bij het scott team. Hij kon
als enige het tempo van JoJo blijven volgen en wist in de slotmeters de overwinning weg te kapen.
Het was Arthur De Jaegher die even later in de sprint het brons wist te bemachtigen. Koen Volkaerts,
Wout Wera, Stijn Goris, Antonio Hernaert en Alexander Wayaffe eindigden respectievelijk 8ste, 11de,
12de, 14de en 16de. Bij de vrouwen was het Ine Couckuyt die met een knappe wedstrijd beslag wist
te leggen op de tweede plaats, dit achter een ongenaakbare Siegfried vanden Bempt. Elise Scheerens
kwam nog wat te kort voor het brons en moest tevreden zijn met een vierde stek.
Op de 12 km laten zich al jaren enkele Leuvense toppers uit de atletiek zien, met in het verleden o.a.
Jesse Stroobants, Dries en Michel Basemans, Lukas Van Assche, Kjell De Hondt en Kim Ruell. Vandaag
konden Pieter Heemeryck en Jelle Geens zich enkel meten met Jesse Stroobants, Michel Basemans,
maar dit leidde niet tot een minder spectaculaire wedstrijd. Tot aan kilometer acht waren deze vier
nog steeds samen. Toen er even later aan de boom geschud werd was het Pieter die als eerste moest
toegeven. Ook voor Jelle bleek het wat verder te snel te gaan. Uiteindelijk haalde Jesse Stroobants
het in de sprint van Michel Basemans. Jelle Geens wist zijn derde plaats te behouden en
vervolledigde het podium. Pieter Heemeryck moest Dennis Laerte nog voor zich dulden en werd 5de.
Dat het echt hard ging, daar twijfelt niemand aan, maar toen Jelle me even later vertelde dat hij in
het heetst van de strijd zijn garmin tempo’s zag aangeven van onder de 2’50” per km moest ik toch
even slikken. Ook Jesse Stroobants was onder de indruk, tweette hij na de wedstrijd.
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Winst tegen de wind in Watervliet
Posted by: Hans Cleemput 11/01/2015 in Multisports, Nieuws
In de 4de editie van de Run&Bike in
Watervliet hield de organisatie van SMOSpecialized het tussen een paar felle
regenbuien door gelukkig droog, maar de
wind was wel overvloedig aanwezig. Op het
gedeeltelijke offroad parcours van 13 km in
de polders had een forse wind zo goed als
vrij spel. En dus was de tactische aanpak
mogelijk doorslaggevend in deze discipline
waar er samen gelopen en gefietst wordt,
maar waarbij de atleten ongelimiteerd
mogen wisselen. Kenneth Vandendriessche en Vincent Van de Walle maakten de beste keuzes.
ETZ’er Van de Walle en zijn ex-ploegmaat Vandendriessche, die in de outfit van de nationale ploeg
aantrad (hij verliet onlangs Club Shifting Gears en maakt binnenkort zijn plannen én sponsors voor
2015 bekend) haalden het met meer dan een minuut voorsprong op broers Hans en Henk Omey.
Timothy Van Houtem en Michael Dewilde behaalden het brons voor de thuisploeg. Olympiër Peter
Croes werd samen met youngster Glenn Van Hout knap zevende.
Bij de mixploegen waren Kurt Jurgens en Ilse
Geldhof aan het feest. Zij moesten wel het
onderste uit de kan halen om dat andere
triatlonkoppel af te houden. Alexis Krug en,
deze keer wel zijn enige echte vriendin (en niet
An zoals we in het verslag van de
winterduatlon van Wuustwezel verkeerdelijk
vermeld hadden), Anne Arnouts werden
tweede op slechts 8 seconden.
Bij de dames bracht SMO-Specialized een mix
van jong en oud in stelling maar Amber Rombaut en Mieke Suys moesten de duimen leggen tegen
het favoriete 185-Sportoase duo Kirsten Nuyes en Eline Desaunois. Charlotte Van De Velde en Elke
De Vreese pakten het brons.
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Amber Rombaut 5de in topveld in Timanfaya
Posted by: Hans Cleemput 18/02/2015 in Nieuws, Triathlon
Tijdens haar stage in Lanzarote heeft Amber
Rombaut haar eerste wedstrijd van het seizoen
met succes afgerond. In de sprinttriatlon van
Timanfaya werrd de SMO-Specialized atlete
knap vijfde en dat te midden een sterrenveld
met Annen, Jenkins, Mullan en Van Vlerken. “Er
was inderdaad wel een sterk deelnemersveld,”
vertelt Amber. “De eerste was de Zwitserse
Jolanda Annen (12e op het WK U23, 7e op de
laatste wereldbeker, maar volgens mij kan ze
toch nog beter ), dan 2e Anneke Jenkins van NZL (WK aquathlon, 2014), 3e Eimear Mullan
(veelvoudige Ironmanwinnares, o.a. Embrun en Mallorca vorig jaar) en 4e Yvonne Van Vlerken (exwereldrecordhoudster Ironman en toch genoeg gewonnen denk ik ).”
“Voor de start wist ik nog niet goed welk niveau ik moest verwachten, maar eenmaal alles
klaarzettend in de wisselzone wist ik al hoe laat het was. Ik zag Yvonne en de Zwitserse nationale
ploeg. Dat maakte me natuurlijk nog wat zenuwachtiger, wat het lange wachten voor de start niet
veel beter maakte. Toen we eindelijk konden vertrekken, probeerde ik even mee te gaan met de
eersten, maar in de grote golven moest ik na een tijdje lossen. De zee was redelijk wild dus de
verschillen waren daardoor extra groot. Aan de eerste boei had ik door dat ik alleen lag, dan heb ik
de rest van het zwemnummer op mijn eentje gezwommen. Bij het uit het water komen lag ik
ongeveer 35 seconden achter op de eerste 2, achter mij was er ook een groot verschil. Na een goede
wissel en de start van het fietsen (bergop tegenwind) zag ik het hopeloze van de situatie al snel in en
heb ik gewacht op de 2 sterke fietssters achter mij (Van Vlerken en Mullan). Ik kon aanpikken en ben
zo de rest van het fietsen bij hen gebleven.
Na een redelijk goede 2e wissel ben ik aan een snel
tempo beginnen lopen. Omdat ze mij verteld hadden dat het slechts 2
rondjes lopen zouden zijn, was ik er vrij hard ingevlogen, tot ik doorhad
dat er 4 rondjes moesten gelopen worden, dat deed even pijn. Maar
al bij al heb ik het toch gehaald en ben ik vereerd om samen met zulke
atletes de wedstrijd afgewerkt te hebben… En nog iets waar ik heel blij
mee ben: mijn eerste Lanzarote steen (trofee) is binnen, nu kan ik
beginnen aan de inhaalrace om het enorme aantal vulkaanstenen dat
mama (Francoise Wellekens – nvdr) al heeft verzameld, bij te halen,”
aldus de youngster.
Bij de mannen stond er ook een topveld aan de start met Uxio Abuin
Ares als winnaar voor Per Bittner en Stephen Bayliss. De Nederlandse
paratriatleet Jetze “Superman” Plat werd tiende overall, goed voor winst bij de paratriatleten.
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Le Rabbit versus Snelle Jelle
Posted by: Hans Cleemput 28/02/2015 in Fun, Nieuws, Triathlon
Op zaterdag 7 maart start het World
Triathlon Series seizoen met de
eerste manche in Abu Dhabi. Als preolympisch jaar verwachten we in
2015 een stevige strijd voor de
beschikbare plaatsen voor Rio. Bij de
Belgen zijn er twee SMO-Specialized
atleten die meestrijden voor
kwalificatie voor de Olympische
Spelen in 2016. Wij troffen Simon De
Cuyper en Jelle Geens op de ploegvoorstelling van SMO-Specialized in het Godshuys in Sint-Laureins
en onderwierpen beide internationals aan een ludiek dubbelinterview. We hebben het gesprek in zijn
geheel gelaten zoals het is, lekker ongedwongen, leuk én interessant…
Simon komt op 7 maart al aan de bak in Abu Dhabi. Voor Jelle begint het seizoen met de WTS in
Auckland en de wereldbeker in Mooloolaba. Tussen deze wedstrijden in blijven de twee ploegmaats
een aantal weken samen trainen in Australië. Vorig jaar had Simon De Cuyper een goed
seizoenseinde met een 15de plaats in de Series Final in Edmonton, zeg maar het WK. “Ik hoop dit jaar
meermaals in de top-20 terecht te komen”, legt Simon uit. “Het zal dit jaar niet gemakkelijk worden
want in de aanloop naar de Spelen wil iedereen goed presteren, met als gevolg dat er in Abu Dhabi al
een heel sterk deelnemersveld aan de start staat. Maar dat zal de rest van het seizoen niet anders
zijn.”
Jelle Geens staat dan weer voor de grote doorbraak bij de elites, waar hij het vorig jaar ook al niet
slecht deed. “Ik heb in 2014 een paar keer getwijfeld, maar die twee top-10 plaatsen in het
wereldbekercircuit aan het einde van het seizoen, gaven me een flinke boost. Ik hoop dit jaar
alleszins te kunnen bevestigen en ik kijk dan ook uit naar mijn eerste WTS-race in Auckland. Die
bereiden Simon en ik samen voor met een stage van een aantal weken in Australië. Tussendoor staan
we in de wereldbeker van Mooloolaba aan de start.”
Op de ploegvoorstelling kreeg Jelle dankzij de Nederlandse gelijknamige peperkoek zijn nieuwe
bijnaam: Snelle Jelle. En in het video-interview polst hij bij Simon hoe we diens bijnaam “The Rabbit”
het beste uitspreken…
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Belgen nog niet top in Mooloolaba
Posted by: Hans Cleemput 14/03/2015 in Nieuws, Triathlon
Een paar dagen na de eerste World Triathlon Series in Abu
Dhabi trok het Belgian Olympic Tri Team naar de andere
kant van de wereld waar ze in Nieuw-Zeeland de WTS van
Auckland voorbereiden. Jelle Geens en Simon De Cuyper
maakten een tussenstop in Australië waar ze zaterdag in
Mooloolaba aan de start stonden van de ITU World Cup
Sprint Triatlon.
De wind zorgde voor een zeer onstuimige oceaan wat de
zwemproef bemoeilijkte. Jelle kwam met de tweede groep
uit het water, wat later het grote peloton zou worden.
Simon De Cuyper kon pas bij een vierde groepje aansluiten
in de 750 meter zwemmen en moest de wedstrijd verlaten.

In de 5 km lopen
kon Snelle Jelle zijn goede conditie nog niet vertalen naar
een sterk loopnummer. Hij eindigde als 42ste. De wedstrijd
werd gewonnen door de Fransman David Hauss. Hij haalde
het voor Jacob Birthwistle (Australië) en Vicente Hernandez
(Spanje).
Bij de vrouwen was de Spaanse Tamarac Gomez (geen
familie van…) de snelste voor de Canadese Amelie Kretz en
de Australische Ashleigh Gentle. Er stonden geen Belgische
dames aan de start.
Jelle Geens was na afloop ontgoocheld:
De volgende wedstrijd van het Belgian Olympic Tri Team is
de ITU World Cup in New Plymouth waar Claire Michel,
Sofie Hooghe en Marten Van Riel aan de start verschijnen.
Ook in Europa start dan het internationale seizoen met de
ETU Cup van Quarteira in Portugal.
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Energy Team Zuidwest pakt opnieuw dubbel
Posted by: Louise Vandenbroucke 22/03/2015 in Duathlon, Nieuws
De mannen van Energy Team Zuidwest
hebben voor de vijfde keer op rij het BK
ploegenduatlon gewonnen. In Kain bij
Doornik haalde de ploeg met onder
andere Julien Brazy, Vincent Van De
Walle, Jorik Van Egdom en Gert Van
Poucke het van thuisploeg TRIGT. De club
uit Doornik zette twee topteams in en die
veroverden het zilver en brons. SMOSpecialized, met onder andere Alexis Krug,
Timothy Van Houtem, Lowie Dewitte,
Maxim Swertvaegher en Willem Brems,
werd vierde en viel net naast het podium.
Bij de dames was ETZ voor de derde keer op rij de sterkste ploeg. Joke Coysman, Lieselot Bossuyt, Ilse
Geldhof en Deborah Ghyselen zorgden voor de dubbel door SMO-Specialized, met Charlene
Ottevaeren, Jeanine Kocken en Amber Rombaut, te kloppen. TRIGT pakte het brons.
In Doornik vond het BK ploegen duatlon plaats op een nieuwe locatie nabij Doornik, Kain. Er moesten
2 ronden gelopen worden, vervolgens moesten de atleten vier keer een heel selectief fietsparcours
op en af met telkens een pittige brug en klim (4 keer de flank van de Mont Saint Hubert) in, als
afsluiter was er nog 1 ronde lopen. De weergoden waren gunstig maar de temperatuur was alsnog
fris met maar 6 graden. TRIGT stond in voor de organisatie op hun gekende manier, ze namen de
fakkel over van ETZ na enkele jaren.
Bij de dames waren de specialisten van ETZ al snel gaan vliegen. Op de fiets bouwden ze de
voorsprong uit. Achter hen werd SMO-Specialized vlot tweede. Ze wonnen vrij gemakkelijk de
zilveren plak voor het plaatselijke TRIGT.
Bij de mannen was het eerste lopen spannender. De eerste wave bestond uit duatlon-teams ETZ 1,
TRIGT 1 en DVB Baliebrugge samen met de triatleten van SMO-Specialized. Eén minuut hierna startte
wave 2 met onder andere TRIGT 2 en ETZ 2. Na 5km lopen had het jonge TRIGT team (met onder
andere Pierre Balty en Francois Humblet) ongeveer 10″ voor op ETZ 1. Op 1’35 kwam SMOSpecialized, dan gevolgd door TRIGT 2 (die dus 1′ hadden dicht gelopen) en ongeveer 20″ hierna
volgde ETZ 2.
Op de fiets bleek al snel dat de ervaring van ETZ de doorslag gaf, ze bouwden hun voorsprong
gestaag uit op TRIGT 1. Hierachter zette SMO-Specialized een sterk fietsnummer neer en reden ze
terug wat weg van TRIGT 2. ETZ 2 verloor hier wat tijd maar hield alsnog sterk stand. ETZ 1 kon
gemakkelijk uitlopen naar de winst, gevolgd door TRIGT 1. Hierna volgde nog een sprintje voor de eer
tussen TRIGT 2 en SMO-Specialized. De tweede ploeg van Doornik had achter wel 1′ ingelopen op de
Meetjeslanders, dus waren de thuisatleten zeker van hun 3e plaats.
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Snelle Jelle in top-25 WTS Gold Coast
Posted by: Hans Cleemput 11/04/2015 in Nieuws, Triathlon
Jelle Geens opende sterk in zijn eerste
WTS race van het seizoen met een 24ste
plaats. In de derde manche van de World
Triathlon Series werd de wedstrijd al
tijdens het zwemmen in zijn definitieve
plooi gelegd. Dat was slecht nieuws voor
onze landgenoten Jelle Geens en Simon De
Cuyper, die in de eerste proef al op een
stevige achterstand werden gezet. Jelle
kwam na 18’47 als 55ste uit het water en nestelde zich in de derde achtervolgende groep. Simon
kwam nog later uit het water en daarmee zat zijn wedstrijd er ook meteen op.
Vooraan waren Varga, Johnny Brownlee en de Polyanskiy broers er in geslaagd om een voorsprong
van meer dan een halve minuut op te bouwen tijdens de 1500 meter zwemmen. Vooral Brownlee
hield het tempo hoog tijdens het fietsen en ondanks de val van Igor Polyanskiy op twee ronden van
het einde, kwamen de 26 achtervolgers nauwelijks dichterbij. Pas in de slotkilometers verkleinde het
verschil naar 20″. De tweede grote groep, met Jelle Geens, volgde op 1’20.
Johnny Brownlee toonde in het lopen geen verval en liep naar een indrukwekkende overwinning na
een hele wedstrijd in de aanval te zijn. Achter hem was er een volledig Spaans gevecht met Mario
Mola die het zilver pakte en Javier Gomez won de strijd voor het brons met Vicente Hernandez.
Jelle Geens begon als 37ste aan de 10 km lopen, maar hij vond meteen zijn juiste ritme en begon één
na één mannen van de grote groep voor hem op te rapen. In de slotronde dook hij de top-25 binnen
en in een sprintje met de Amerikaan Kevin McDowell pakte Snelle Jelle een knappe 24ste plaats. Na
zijn 42ste plaats in de wereldbeker van Mooloolaba is dit een bijzonder mooi resultaat in zijn eerste
grote kwarttriatlon van het seizoen.
Bij de vrouwen kregen we een volledig Amerikaans podium met alweer Gwen Jorgensen die aan een
nooit geziene reeks overwinningen bezig is. Ze haalde het met opnieuw een indrukwekkende looptijd
van 33’35 op de 10 km voor haar landgenotes Sarah True en Katie Zaferes. Onze noorderburen
Rachel Klamer en Maaike Caelers deden het uitstekend. Met een 6de en 10de plaats werden ze de
eerste Europese atletes. Er stonden geen Belgische vrouwen aan de start.

Fit & Fun Trifestival wil jeugd aan (3) sporten krijgen
Posted by: Hans Cleemput 21/04/2015 in Nieuws, Triathlon
De VTDL, de Vlaamse Tri- en Duatlon Liga, start samen met
een aantal jeugdclubs een opmerkelijk nieuwe initiatief op.
Met het Fit & Fun Trifestival trekken ze Vlaanderen rond om
atleetjes van 10 tot 16 jaar te laten kennismaken met
triatlon. Samen met Spartanova en de triatlonclubs biedt het
Fit & Fun Trifestival een leuke, uitdagende en sportieve namiddag. De spits wordt afgebeten door
SMO-Specialized die de eerste Fit & Fun Trifestival dag houden in Maldegem op zaterdag 2 mei.
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T3 Series: Jelle Geens leidt SMO-Specialized naar zege
Posted by: Hans Cleemput 26/04/2015 in Nieuws, Triathlon
SMO-Specialized heeft zijn favorietenrol
volledig waargemaakt in de eerste T3
Series manche in Doornik. Na de 750
meter zwemmen waren de verschillen
onderling erg klein. Toch raakte een
kopgroep van 10 weg, met daarbij drie
mannen van de rode brigade. Het
hadden er 12 moeten zijn, maar een
dubbele valpartij in de eerste bocht van
Julien
Hoeksema
en
Erwin
Vanderplancke betekende meteen het
einde van de zegekansen voor medefavoriet TRIGT. Ook Tim Brydenbach ging hard onderuit in de eerste fietsronde en moest uit de
wedstrijd stappen.
Atriac en KTT-Zamaro-Triper4mance probeerden de achtervolging op gang te krijgen, maar dat was
niet zo eenvoudig op het natte en op bepaalde plaatsen gevaarlijk gladde parcours. Vooraan bleven
Willem Brems, Alexis Krug en Jelle Geens niet bij de pakken zitten en samen met Marco Akershoek
van Deluplast-Alphawoolf hielden ze het tempo hoog.
De koplopers konden met een mooie voorsprong aan de 5 km lopen beginnen. Tom Suetens spurtte
als eerste weg uit de wisselzone, maar hij blies zijn Turbo vroegtijdig op, mogelijk nog het gevolg van
de prestatie van vorig weekeinde in Melilla in de benen. En dus nam Jelle Geens het commando over.
Hij zag een sterk lopende Peter Denteneer de tweede plaats stevig in handen nemen.
Vanuit de achtergrond kwam Pierre Balty met de snelste looptijd nog naar de derde plaats gesneld,
maar hij kon Denteneer en overtuigende winnaar Jelle Geens niet meer bedreigen. Met de vierde
plaats van Alexis Krug, de 12de van Willem Brems en Maxime Swertvaegher op 35 haalde de club uit
het Meetjesland de overwinning per ploeg binnen.
Atriac Antwerpen veroverde de tweede plaats met Sven Strijk, Koen Veramme, Tim Van Hamme,
Wannes Swinnen en Tom Mets. Het brons ging naar de verrassend sterke ploeg van SP&O Mechelen,
die we in onze voorbeschouwing ten onrechte over het hoofd hadden gezien maar die met Jonathan
Wayaffe, Neal Van Vaerenbergh, Antonio Hernaert, Jeffrey Reijnders en Yannick Vos een collectie
straffe prestatie neerzetten.
Jelle Geens was uiteraard tevreden. “Ik had
opnieuw goede benen vandaag, al moet ik
toegeven dat ik wel even schrik had toen Tom
Suetens zo snel uit de wisselzone stormde. Wij
hadden namelijk al wat krachten verbruikt. Toen
we zagen dat we met drie man van SMOSpecialized vooraan zaten, hebben we meteen
goed samengewerkt om de teamzege te pakken.
Nu gaan we de komende dagen rusten, proberen
te recupereren en dat met deze ploeg er alles
aan doen om onze nationale titel per ploeg te verlengen in Izegem,” aldus de atleet van het Belgian
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Olympic Tri Team, die ons nog vertelde dat hij hoopt zijn goede vorm te kunnen doortrekken naar de
volgende World Triathlon Series. “Het ziet er voorlopig goed uit voor de Olympische ranking, maar
het blijft nog hard werken voor die kwalificatie voor Rio een feit is”, vertelde de Limburger nog.

Simon De Cuyper mee in kopgroep in WTS Cape Town
Posted by: Matthias Verstraelen 27/04/2015 in Nieuws, Triathlon
Na de dames zaterdag was het
zondag de beurt aan de heren elite
om te racen in de 4de manche van
de Word Triathlon Series in
Kaapstad. Slechts 1 Belg aan de
start. Simon De Cuyper was er op
jacht om zijn positie op de Olympic
Ranking te verbeteren.
Net als bij de dames werd het
zwemnummer door het koude water
ingekort naar 750m. Zonder veel
afscheiding was het Javier Gomez
die als eerste het water verliet voor Coninx en Polyanskiy. Simon volgde 40″ later maar kon met een
goede wissel aansluiten bij de voorliggende atleten.
Zeer snel werden er 2 fietsgroepen met ongeveer 40 atleten vooraan en een achtervolgende groep
van een tiental atleten waar ook Simon in zat. Even leek het erop dat de eerste groep zijn voorsprong
stelselmatig zou uitbreiden maar halverwege het fietsen was de snelheid er vooraan volledig uit en
kon de achtervolgende groep de aansluiting maken. Ondanks enkele pogingen van onder andere
Alistar Brownlee en Richard Murray om weg te rijden, bleef het hele pak verder samen tot in de 2de
wissel.
Zo begonnen 55(!) atleten samen aan de afsluitende 10km loopproef. Brownlee opende snel en
kreeg Murray, Gomez en Luis met zich mee. Tot op 2km van de finish bleven deze 4 atleten samen,
Gomez begon zijn finale versnelling van zeer ver maar Alistar Brownlee was de enige die niet plooide.
Hij ging er in de laatste kilometer nog over en liep zo in zijn eerste Series wedstrijd van het seizoen
meteen naar de overwinning. Simon ‘Le rabbit’ De Cuyper had vandaag niet de top loopbenen en
finishte als 48ste op 5 minuten van de winnaar.
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Klierkoorts houdt Simon De Cuyper van topprestaties
Posted by: Hans Cleemput 27/04/2015 in Nieuws, Triathlon
Na een goede winter was
Simon De Cuyper één en al
optimisme voor zijn Road to
Rio. Vier wedstrijden later
was dat enthousiasme flink
getemperd na tegenvallende
resultaten: drie keer DNF in
Abu Dhabi, Mooloolaba en
Goldcoast en zondag een
48ste plaats in de WTS van
Cape Town. Hoewel we
Simon altijd zijn blijven
steunen, stelden ook wij ons
zondagavond vragen, maar gelukkig worden die vragen nu beantwoord. Een klierkoorts-infectie is
verantwoordelijk voor zijn falen, laat de SMO-Specialized atleet weten.
“Toen ik voet aan grond zette in Zuid-Afrika, kreeg ik kreeg een telefoontje van mijn dokter waarin hij
me vertelde dat ik de voorbije maanden een infectie van klierkoorts had doorgemaakt. Ik moet dan
ook niet ver meer zoeken om te weten waarom het me niet lukte om op niveau te presteren
gedurende de voorbije twee maand. Racen op WTS niveau met de beste en fitste triatleten ter
wereld is dan gewoon niet mogelijk,” vertelt een openhartige Simon.
“Vermits de meest acute infectieuse fase waarschijnlijk al achter de rug is, kreeg ik van de dokter
toch groen licht om te starten in Zuid-Afrika. Laat ik duidelijk zijn, had ik nog niet vertrokken geweest
naar Cape Town, dan was ik niet afgereisd… Maar ondertussen was ik hier en wou ik op zijn minst
starten en zien waar ik uitkwam. Uiteraard wist ik op voorhand dat deze race erg moeilijk ging
worden, omdat mijn lichaam op dit moment gewoon niet in staat is om zo’n inspanning te leveren
gedurende bijna twee uur. Ik deed dan ook een minimale voorbereiding met veel minder intensiteit
en volume dan in een normale raceweek. Er vanuit gaande dat rust en het opladen van de batterijen
de beste voorbereiding was.
Ik heb de finish bereikt, het was lastig, ik zag zwaar af, ik voelde me halfweg het fietsen al helemaal
leeg. Maar ik ben tot aan de finish geraakt. Wat voor mij ergens toch een kleine mentale opsteker
was, omdat er vandaag sowieso niet meer in zat. Dit was gezien de gegeven omstandigheden het
maximaal haalbare denk ik.”
Het gevolg is ook dat Le Rabbit aanstaande vrijdag niet mee start met titelverdedigers SMOSpecialized op het BK Ploegentriatlon in Izegem. “De komende weken komt mijn volledig herstel wel
op de eerste plaats. Want ik heb de voorbije twee maand waarschijnlijk wel wat roofbouw gepleegd
op mijn lichaam. Eenmaal groen licht van de dokter kan ik terug deftig beginnen trainen, om dan te
zien aan welke races ik dan zal/kan deelnemen.
Uiteraard is het als atleet pijnlijk om de diagnose van klierkoorts te krijgen… Als eerste gedachte
schoten er mij dan ook doemscenario’s door het hoofd, waarbij ik dit seizoen volledig op mijn buik
kan schrijven. En als gevolgd daarvan de road to Rio voor mij dan zo goed als onhaalbaar wordt. Ik
probeer echter positief te blijven, wetende dat tegenslagen en ontgoochelingen niet los te koppelen
zijn van de sport. Ik heb er in het verleden nog meegemaakt en ik ben er altijd sterker uit gekomen.
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Het lucht allesinds wel op dat ik nu weet wat er de voorbije periode zo fout liep. En ik geloof er in dat
de tegenstand nog niet van me af is dit jaar,” besluit Simon met een positieve noot.
Dat hij pas nu met het nieuws komt, heeft alles te maken met zijn focus op de wedstrijd. Bovendien
waren de afgelopen weken ook al mentaal zwaar om een goede winter niet te zien verlengd worden.
“Ik had geen goesting in commotie of extra aandacht rond dit topic vlak voor mijn race. Dit had me
enkel afgeleid van mijn sportieve voorbereiding op de wedstrijd. Daarmee dat ik dit nu pas
communiceer.
Ik wil bij deze nog topsportdefensie, de VTDL en het SMO-specialized triathlonteam bedanken voor
hun blijvend vertrouwen en steun in mijn sportieve ambities”, aldus nog Le Rabbit.
Wij wensen hem alvast veel beterschap en een spoedig herstel toe en we blijven geloven in een
mooie Braziliaanse zomer volgend jaar!

Atriac sterkste collectief in Izegem
Posted by: Hans Cleemput 01/05/2015 in Nieuws, Triathlon
Atriac Antwerpen zette tijdens het BK
Ploegentriatlon in Izegem zowel bij de dames als
bij de heren de sterkste trein op de rails. Door
uit te gaan van de collectieve sterkte zorgden ze
voor twee uitgebalanceerde teams die telkens
SMO-Specialized te snel af waren. De 185Sportoase-Castelli
tijgerinnen
van
Marc
Herremans mochten mee op het podium en ook
bij de mannen was het brons voor de jeugdige
bende van KTT Zamaro-Triper4mance.
Het BK Ploegen in Izegem kreeg in de industriezone in Kachtem een ideale en ruime locatie om de
hele dag voor topsport te zorgen. Met maar liefst 185 ploegen aan de start was de dag goed gevuld.
Net zoals de vorige jaren werd het BK in ploegentijdrit-vorm gehouden, waarbij elke ploeg apart met
een achterstand van anderhalve minuut op elkaar vertrok.In de ochtendsessie grepen de mannen
van Trille, aangevoerd door Nick Baelus, aanvankelijk de macht. Zij onttroonden met 1u06’11 het
Ultimate Team Overijse van Jim Thijs en KTT4 van Johan Smolders.
Bij de eerste damessessie was thuisploeg EFC-ITC Ladies 1 de sterkste. Met hun 1u18’07 waren ze
sneller dan de MTV Chicas en SMO Specialized 2, met de heroptredende Melanie Matthys in hun
rangen. De tijd van EFC-ITC verdween tijdens de T3 Series overigens al snel van de tabellen.
Ondertussen was er ook nog de tweede sessie bij de mannenteams waarbij Atriac de snelste tijd
neerzette. De tweede Antwerpse ploeg klokte een zeer snelle 1u02’29 en troefde daarmee de buren
van Trinity af (een sterke ploeg met onder andere Barry Schrooyen, Wouter Vander Mast en Yeray
Luxem), die ook nog ETZ 1 voor zich moesten dulden met nota bene Julien Brazy en Vincent Van de
Walle. De tijd voor Atriac zou uiteindelijk goed blijken voor de tiende plaats overall en eigenlijk zijn zij
ook een beetje de kampioenen van de niet-T3 Series.
In de T3 Series waren de verschillen bij de dames vrij groot. EFC-ITC leek af te stevenen op een
podiumplaats en de gehavende thuisploeg, zonder de gekwetste Karolien Weuts en Ine Couckuyt die
door een blessure na het fietsen moest afhaken, deed er alles aan. Maar Louise Vandenbroucke,
Charlotte Deldaele, Leen Vanden Daelen en een alweer sterke Inge Vancauwenberghe moesten met
zes seconden verschil de duimen leggen tegen 185-Sportoase-Castelli. In 1u10’21 veroverde Lotte en
Hanne De Vet, Kirsten Nuyes en Eline Desaunois het brons. SMO-Specialized liep met Danne
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Boterenbrood, Jeanine Kocken en de nog steeds door de valpartij van zondag gehavende maar op
karakter strijdende Amber Rombaut naar het zilver. Zij finishten in 1u09’32. Maar dat was niet
voldoende om de dames van Atriac Antwerpen van de snelste tijd te brengen. Lore Muys, Katrien
Verstuyft, Heidi Veramme en een alweer bijzonder goed presterende Heleen Adams zetten een
sterke teamprestatie neer en wonnen de Beker van België in 1u08’13.
Bij de mannen mocht TRIGT als eerste starten, nadat ze vorige zondag in Doornik niet in de punten
eindigden na een dubbele valpartij. Erwin Vanderplancke was voldoende hersteld en zette samen
met zijn ploegmaats een scherpe tijd neer die een tijdje bleef staan. Hun 1u00’30 werd van de
tabellen geveegd door dé verrassing van de dag: de jonge Va Corse Fornaxx Turtles van het Triatlon
Team Tienen legden beslag op een heel mooie vijfde plaats in 1u00’28.
Heel even droomden ze van het podium, maar dan dook Trille als eerste onder het uur. Met 59’59
mochten Tim Brydenbach en zijn maats heel even in de hotseat plaatsnemen, maar ook zij moesten
plaatsruimen voor alweer een jonge bende. De mannen van KTT Zamaro-Triper4mance, met Arne
Olyslaeghers, Arno Nackaerts, Jarne Verhaegen, Yorben Verboven, Adam Lambrechts, Tom Suetens
en Frederik Swannet stormden in 59’54 naar het brons. Na de eerste vreugde heerste er zelfs wat
ontgoocheling toen ze SMO-Specialized als allerlaatste ploeg zagen finishen in 59’41, nauwelijks 13
seconden sneller dan de Kempenaren.
De rode brigade hadden hun titel te
verdedigen, maar moesten het zonder
kopman Simon De Cuyper stellen (out
met klierkoorts). Zijn vervanger Glenn Van
Hout stapte geblesseerd uit bij het begin
van het lopen, maar Willem Brems,
Maxime Swertvaegher, Jelle Geens, Alexis
Krug en een compleet lege Lowie Dewitte
knokten zich naar het zilver.
Ondertussen waren de Atriac-supporters
al massaal aan het aftellen geweest naar
de langverwachte titel, waarbij trainers Kristof Van Daele en Bart Decru vooral in de vreugde
mochten delen. Zij stonden naast Sven Strijk, Lander Dircken, Tom Mets, Tim Van Hamme, Wannes
Swinnen, Thomas De Vleeschouwer en de jarige Koen Veramme te blinken van trots. “We hebben
vandaag vooral de kaart van het collectief getrokken”, legde Bart Decru uit. “De ploeg heeft het
tactische plan perfect uitgevoerd en een prima wedstrijd neergezet. Het doet deugd om de titel weer
te pakken”, aldus Bart, die nog wel moet leren dat het antwoord op “Waar is da feesje?” niet altijd
“Antwerpen” is 😉
Ook bij de Atriac-dames alleen maar glunderende gezichten zeker bij Katrien Verstuyft. “Ik had dit
vooraf niet meteen verwacht, maar het is vooral dankzij de sterke prestaties van zondag en dan in
het bijzonder van Heleen Adams dat ik in de aanloop naar Izegem toch in onze kansen begon te
geloven. We zijn er vol voor gegaan. Deze zege geeft mij bovendien een mentale boost en dat kon ik
wel gebruiken na de WTS in Cape Town. Nu trek ik dan ook met nieuwe moed richting China en Japan
voor mijn volgende wedstrijden”, aldus onze Olympiër.
Atriac pakte nog een titel, die bij de Masters, blijkbaar een aangevraagde categorie sinds vorig jaar,
maar in extremis werd de (klaarstaande) beker niet uitgereikt.
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7 Age Groupers in top-5 in Aix-en-Provence
Posted by: Hans Cleemput 05/05/2015 in Nieuws, Triathlon
De 70.3 Ironman van Aix-en-Provence lokte heel wat
Belgen naar het zuiden van Frankrijk en die mochten
gezamenlijk een stevig feestje vieren achteraf. Bij de age
groupers waren we goed voor maar liefst 7 top-5
noteringen. Helemaal bovenaan stond Timothy Van
Houtem, die in een tijd van 4u14’40 een 18de plaats
overall pakte. Het leverde de SMO-Specialized atleet goud
op in de M30 categorie. Thomas Buyle was bij zijn 70.3
debuut in de wolken met zilver, net zoals Boris Rolin. En
ook Femke Reynaert, voor het eerst in haar nieuwe
clubkleuren van LTTL-Oilservice, kreeg een zilver medaille
rond haar nek tijdens de slot ceremony. Caroline
Goetghebuer werd 4de bij de F36, Dirk Baelus (M35) en
Norbert Devroede (M60) werden vijfde in hun categorie.
Foto: David Pintens

Timothy Van Houtem won dus vlot bij de
M30, maar was niet helemaal tevreden.
“Ik houd gemengde gevoelens over aan de
70.3 in Aix-en-Provence. Enerzijds wazs ik
best ok, anderzijds merk ik nog wat gebrek
aan wedstrijdritme. Niettemin werd ik
18de overall en eerste in mijn nieuwe M30.
Hoop dat de coach wat tevreden is.
Broertje Joeri wist te bevestigen en werd
92e overall en 7e op de lijn tram 4″, aldus
de jongste Van Houtem.
Dirk Baelus viel net naast het podium, maar kon toch beslag leggen op een ticket voor het WK in Zellam-See.
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Suetens en Krug spurten voor zege in Geel
Posted by: Hans Cleemput 10/05/2015 in Nieuws, Triathlon
Tom Suetens heeft net zoals vorig jaar de kwarttriatlon
van Geel op zijn naam geschreven. De jonge belofte van
het KTT-Zamaro-Triper4mance team had het zondag wel
een stuk minder gemakkelijk dan in 2014. In een
millimeterspurt met Alexis Krug haalde Turbo Tom het
heel nipt. Bart Borghs snelde met een indrukwekkend
loopnummer nog naar een derde plaats voor eigen volk.
Birgit Massagé zorgde voor een Lommelse dubbel bij de
dames.
In de sprinttriatlon had haar ploeggenote Sofie
Rubbrecht al het goede voorbeeld gegeven. Zij haalde
het van Laurien Billen en Kathleen Meire. Bij de mannen
was Tim Brydenbach de youngsters Laurens Verluyten en
Frederik Swannet te snel af.
Massagé moest vanuit de achtergrond terugkomen
nadat ze in het zwemmen ruim 2,5 minuut verloor.
Vooraan was het Frone Wouters, de vriendin van Pieter
Heemeryck, die als eerste uit het water kwam, met een
minuut voorsprong op Mieke Suys. Die kwam in het
fietsen aansluiten bij Frone en met zijn twee bleven ze 40 km lang samen. In het afsluitende lopen
ging Massagé al snel over Frone Wouters. Mieke Suys bood nog een tijdje goed weerwerk maar
moest de snellere loopster uit Mol laten voorgaan. Veterane Suys zet haar comeback-jaar goed in
met zilver. Ook Magali Buytaert is aan een comeback bezig, nadat ze vorig seizoen mama werd. Ze
zette een sterke wedstrijd neer en pakte het brons voor SJKT.
Bij de mannen was het een stuk
spannender. Alexis Krug ging vlot aan
de leiding in de 1000 meter
zwemmen, maar in zijn voeten
volgden ploegmaat Willem Brems, de
twee KTT’ers Adam Lambrechts en
Tom Suetens en LTTL’er Kjel De
Hertog. Die ging in de fout bij het
verlaten van de wisselzone bij het
aandoen van zijn fietsschoenen en
verloor daarmee de voeling met de
vier koplopers. Vooral onder impuls
van Willem Brems reden de vier koplopers verder weg van een achtervolgend trio met De Hertog,
David De Grooff en Glenn Van Hout. Die werden nog op de huid gezeten door een grote groep met
onder andere Bart Borghs en Vincent Van de Walle.
Suetens wisselde bijzonder snel, pakte meteen tien seconden in de eerste meters van de 10 km
lopen, maar hij zag Alexis Krug telkens terugkomen. “Tot drie keer toe probeerde ik het verschil te
maken”, legde Turbo Tom uit. “Maar evenveel keer pikte Alexis terug aan. Ik had vandaag geen
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superbenen en voelde dat ik niet echt afstand kon nemen. In de slotfase begon ik toch wat schrik te
krijgen. Ik wist niet wat Alexis waard zou zijn in de spurt, dus heb ik maar alles gegeven. Voor mij is
dit het einde van een drukke periode. De komende weken doe ik het wat rustiger aan om dan terug
te pieken naar de Team Relay in Zwevegem eind mei en het BK begin juni”, aldus Tom.
Die haalde het in een bloedstollende spurt met miniem verschil voor Alexis Krug. “Gegokt en
verloren”, vertelde de SMO-Specialized atleet achteraf. “Ik rekende op de spurt om Tom te kloppen,
maar het was een lange sprint en Suetens was gewoon te sterk vandaag. Ik neem wel graag revanche
op hem op het BK in l’Eau d’Heure. Daar wil ik het dan niet op de sprint laten aankomen. Vandaag
had ik tot drie keer toe last van krampen in mijn hamstrings, maar ik slaagde er elke keer opnieuw in
om terug te komen bij Tom”, besluit Alexis.
Willem Brems leek op weg naar het podium maar voor de man uit Herselt duurde de wedstrijd 300
meter te lang. Thuisatleet Bart Borghs liet de “finish chute” ontploffen door voor eigen volk nog naar
een onverwachte derde plaats te stormen.

Bart Aernouts spurt naar brons op EK in Rimini
Posted by: Hans Cleemput 24/05/2015 in Nieuws, Triathlon
In Rimini was de Challenge lange afstand wedstrijd
meteen ook goed voor het EK long distance vanuit
het officiële orgaan ETU (European Triathlon
Union). Later dit seizoen volgt ook nog het EK
Ironman, het officieuze EK. Onze landgenoot Bart
Aernouts veroverde het brons in Italië na een
spannende wedstrijd over 1,9 km zwemmen, 90
km fietsen en 20 km lopen.
Vooraan vochten regerend kampioen Giulio
Molinari en de Tsjech Filip Ospaly een bittere strijd
uit. In het lopen, na een tumultueuze passage door de wisselzone waar menig atleet een 30
seconden penalty kreeg, toonde de Tsjech zich de betere van de thuisatleet. In de strijd om het brons
kreeg de Zwitser Ruedi Wild af te rekenen met een penalty. In de laatste rechte lijn moest hij het
afleggen in de sprint tegen Bart Aernouts. Bart toonde alweer eens zijn fairplay tegenover de
ontgoochelde Zwitser en stelde zelfs voor om zijn bronzen plak in te ruilen mocht het protest van
Wild succesvol zijn. De jury was echter onverbiddelijk en dus bleef Bart op 3 en Ruedi op 4.
Bij de vrouwen was het de verrassende Finse Kaisa Lehtonen die het goud won voor de Italiaanse
Sara Dossena en de Britse Vanessa Raw.
Timothy Van Houtem werd 13de bij de profs. Hij was niet echt tevreden. “Het werd een 13e plek bij
de profs op het EK MD triatlon in Rimini. Al snel het gevoel met “den bus” verloren tijdens het
zwemmen en in het golvende water volledig het noorden kwijt geraakt. Ondanks het gladde, natte
wegdek toch wat kunnen goed maken tijdens het fietsen.Het lopen ging de eerste 8km heel
stroef/slecht,maar na 2 noodzakelijke sanitaire stops ging het weer als tevoren. Er zat
misschien meer in, maar dat is praat voor achteraf. Moraal van het verhaal: Er zijn 2 palmbomen in
Rimini die een flinke scheut gaan groeien dit jaar . Knap brons voor Bart Aernouts!” aldus Timo.
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Topprestaties van Belgian Olympic Tri Team in Londen
Posted by: Hans Cleemput 31/05/2015 in Nieuws, Triathlon
Het zat er al een tijdje aan te komen, maar in Londen
klopte eindelijk nog eens het hele plaatje tijdens de
World Triathlon Series. Zowel bij de mannen als bij de
vrouwen liepen onze landgenoten zich in de kijker en
dat op een afstand die niet de hunne is. De
sprinttriatlon in een alweer volgelopen Hyde Park was
bijzonder explosief, met de bijhorende scherpe tijden.
Met een 21ste plaats voor Jelle Geens, maar vooral
met een 17de en 18de plaats voor Claire Michel en
Katrien Verstuyft mocht het Belgian Olympic Tri Team terugblikken op een geslaagde WTS Londen.
Jelle Geens moest in het zwemmen bijna een minuut toegeven op de leiders, maar vocht sterk terug
in het fietsen en het lopen. Hij bevond zich in een groepje met onder ander Richard Murray en Mario
Mola. Dat inspireerde onze jonge landgenoot blijkbaar tot een topnummer, want met 14’48 op de
vijf kilometer snelde hij naar de elfde looptijd en een 21ste plaats overall. De winst was voor Alistair
Brownlee voor de verrassend sterke Spanjaard Fernando Alarda en Vincent Luis.
Bij de dames kwam Gwen Jorgensen als tweede uit het water en dan wist de rest hoe laat het was.
De Amerikaanse snelde onbedreigd naar haar tiende WTS-zege op rij. Met Katie Zaferes en Sara True
zorgde de USA overigens voor een tweede podium sweep dit seizoen. Claire Michel en Katrien
Verstuyft hadden zich goed voorin genesteld in het grote peloton en begonnen in tiende en elfde
positie aan het lopen. Daarin werd het een spel van seconden waarbij de Belgische dames het goed
deden. Onze twee toppers moeten het normaal meer hebben van een langer loopnummer maar
snelden toch samen naar plaatsen 17 en 18 op minder dan twintig seconden van de top-10. Sofie
Hooghe werd 55ste.

Spannende strijd in T3 Zwevegem
Posted by: Matthias Verstraelen 31/05/2015 in Nieuws, Triathlon
De 3de manche van de Team Triatlon Series stond
gepland in Zwevegem. Drie dames en vier heren
in elke ploeg moesten in een aflossingsformule zo
snel mogelijk een ultrakorte triatlonformule
(250m/5km/1,5km) afwerken. Zowel bij de heren
als de dames stonden er weinig Nederlandse
atleten door het gelijktijdig doorgaan van het NK
olympic distance in Weert.
In de dameswedstrijd opende SMO-Specialized
zeer snel met een solo demonstratie van Amber
Rombaut. Verderop volgden KTT-Zamaro-Triper4mance met Lone Meertens, SPTC-185-SportoaseCastelli met Eline Desaunois en ATRIAC met Lore Muys op een handvol seconden. Amber kon
standhouden in de explosieve 1500m waardoor Charlene Ottevaere als eerste aan haar wedstrijd kon
beginnen. In de achtervolging werd echter goed samengewerkt en kon Ine Couckuyt vanuit de
achtergrond terugkeren naar de kop van de wedstrijd. Nadat ATRIAC de rol vooraan moest lossen,
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werd duidelijk dat de podiumplaatsen zouden verdeeld worden onder SMO, KTT en EFC-ITC. Danne
Boterenbrood maakte een sterke wedstrijd mooi af voor SMO-Specialized, ITC-EFC atlete Charlotte
Deldaele sprintte naar de tweede plaats voor Linda Vitova van het KTT-Zamaro-Triper4mance team.
In de herenwedstrijden waren er heel wat
teams die lange tijd konden meestrijden
voor de overwinning. Na het eerste zwemen fietsgedeelte vormde zich een
kopgroep van 6 teams met daarin TDL,
KTT, ATRIAC, TRIGT, TRILLE en FT op korte
afstand gevolgd door de atleten van SMO,
TRIBE en SP&O. Bij de start van de 2de
atleet van elk team werd TDL even later
gevolgd door Fornaxx- Va Corse en Atriac.
De overige 3 teams startten samen aan de
2de run waarbij Arno Nackaerts naar het
einde toe een stuk wegliep van Tim
Brydenbach en Michael Rosu. Hierdoor
kon Adam Lambrechts zich volledig
uitleven als derde atleet van het KTTZamaro-Triper4mance team om zo
voldoende voorsprong uit te bouwen
en de snelle lopers François Humblet
(TRIGT) en Jarno Cuypers (TRILLE) op
achterstand te zetten. In de achtervolging
kwam SP&O sterk opzetten met Antonio
Hernaert die tijdens zijn looponderdeel al
snel de Fornaxx atleet voor hem te pakken
had en ook het gat op Atriac en SMO
alleen maar kleiner zag worden.
De 4de heer van elk team zou bepalend zijn voor de bezetting van de podiumplaatsen. Tom Suetens
kon al snel een veilige voorsprong uitbouwen om naar de winst te lopen voor KTT-ZamaroTriper4mance en ook Pierre Balty was snel zeker van de 2de plaats voor TRIGT. In de strijd voor de
3de plaats was echter de spanning te snijden. SP&O atleet Jonathan Wayaffe dichtte samen met Tom
Mets en Maxime Swertvaegher in het zwem en fietsgedeelte bijna de volledige achterstand op
TRILLE. In de laatste 1500m sprintte Jonathan naar de 2de podiumplaats voor het SP&O-Nodrugs
team in de T3 series. ATRIAC finishte als 4de, SMO-Specialized als 5de.
In de sprinttriatlon eerder op de middag won Pieter Heemeryck. De Belgische kampioen
kwarttriatlon haalde het voor Yeray Luxem en David De Grooff. Heemeryck kwam later nog met LTTLOilservice in actie op de T3 race. Bij de vrouwen was het een dubbel feestje want ook Frone Wouters,
de vriendin van Pieter, pakte de overwinning.
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België vaardigt SMO-Specialized en Atriac af naar EK voor clubs
Posted by: Hans Cleemput 01/06/2015 in Nieuws, Triathlon
Op zondag 4 oktober vindt in Nice het allereerste EK
triatlon voor clubs plaats. Het wordt een testevent van de
ETU, de Europese triatlon federatie, die van de tien
zogenaamde Level 5 landenfederaties telkens twee clubs
toelaat voor het testevent dat in een mixed relay vorm
wordt gehouden. Die wedstrijdformule, waarin twee
vrouwen en twee mannen een estafette triatlon afleggen,
kadert dan weer in de plannen van de ITU om de Mixed
Team Relay competitie aan het programma van de Olympische Spelen toe te voegen. SMOSpecialized, het team uit het Meetjesland, en Atriac Antwerpen zijn door de BTDF geselecteerd voor
Nice. Het Kempische KTT Zamaro Triper4mance is als reserve aangeduid.
“Ik ben zeer benieuwd naar het niveau van onze Belgische clubs tussen de Europese top in Nice”,
vertelt Directeur Topsport Reinout Van Schuylenbergh ons. “Het is een testevent en er zal
ongetwijfeld nog wat geschaafd worden aan het concept, maar in principe komen de sterkste clubs
van de tien landenfederaties, die het hoogste niveau (Level 5) volgens de ETU-normen hebben, in
actie. Niets houdt de clubs echter tegen om internationale toppers aan te trekken, want er is geen
enkel reglement dat zegt dat je per land ook een minimum aan landgenoten moet inzetten.
Bovendien zitten een aantal toppers al verspreid over verschillende internationale teamcompetities.
Sowieso wordt het interessant om zien waar we met onze Belgische clubs staan op internationaal
niveau.”
Een selectie maken was niet evident, ook al gezien de strakke timing. “De ETU heeft ons inderdaad
een beetje in snelheid gepakt en dus moesten we ook snel een selectie maken. We hadden binnen
de Raad van Bestuur al gekozen om de T3 Series als kwalificatiecriterium te hanteren en de beste
clubs die én een vrouwen én een mannenploeg inzetten te selecteren. Aangezien de slotwedstrijd in
Lille een week voor Nice plaatsvindt, was het geen optie om tot dan te wachten met de selectie.
Daarom hebben we de tussenstand genomen na drie proeven in de T3 en de beste resultaten bij
elkaar opgeteld bij de vrouwen en de mannen. SMO-Specialized en Atriac staan het best geklasseerd,
maar mocht één van beide clubs niet kunnen deelnemen in Nice, dan is KTT Zamaro Triper4mance
reserve.”
Het leek ons geen evidentie om binnen het T3 Series concept een solide gemengd team te selecteren
omdat in België en ook de meeste andere landen de ploegencompetitie apart verloopt voor mannen
en vrouwen. Bovendien is er wel wat verschil in onze T3 Series tussen het niveau van de mannen- en
vrouwenploegen. Zo doet EFC-ITC het bijvoorbeeld uitstekend bij de vrouwen, maar speelt de club
uit Izegem geen hoofdrol bij de mannen. “Dat was inderdaad geen gemakkelijk gegeven, maar het
betreft hier een testevent en wellicht motiveert het clubs om in de transferperiode naar volgend
seizoen tactischer na te denken over het niveau van de mannen en vrouwenploegen. Ik ben ervan
overtuigd dat dit EK voor clubs kan groeien in de toekomst én een mooie extra uitdaging en
motivatie vormt voor de deelnemende clubs in onze T3 Series om zich letterlijk Europees te
kwalificeren voor wat de ETU graag de Champions League voor triatlonclubs ziet worden”, aldus
Reinout.
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Hardrijders klaar voor Boerekreektriatlon
Posted by: Hans Cleemput 04/06/2015 in Nieuws, Sint-Laureins, Triathlon, WIDK
Ze fronsten dit jaar even de wenkbrauwen
in Sint-Laureins toen ze te horen kregen
dat het BK triatlon over de Olympische
afstand een dag later in l’Eau d’Heure zou
plaatsvinden. Maar uiteindelijk houdt dat
de liefhebbers van het non-drafting werk
niet tegen. Zelden zagen we zo’n grote
bende hardrijders op de deelnemerslijst
van de 29ste editie van de kwarttriatlon in
de polders van het Meetjesland. Willem
Brems en Michael Dewilde zijn de
blikvangers voor thuisploeg SMO-Specialized. Bij de vrouwen is het afwachten of Joke Coysman
voldoende hersteld is van haar kuitblessure.
Coysman won vorig jaar de Boerekreektriatlon en wil graag haar titel verdedigen aan Provinciaal
Sportcentrum De Boerekreek. Ze kwam dit jaar echter nauwelijks in actie door een aanslepende
kuitblessure, maar ze lijkt stilaan hersteld. In Koksijde won ze nog twee weken geleden, maar dat was
slechts een test en daar liep ze de 10 km uit omdat ze een mega-voorsprong had. In Sint-Laureins
krijgt ze alleszins stevige concurrentie. Vooral ex-Olympiër Mieke Suys is in haar tweede
triatloncarrière gebrand op een sterke prestatie voor de thuisclub. Andere kandidates zijn Miek
Vyncke, Jocelyne Vervaet, Kathleen Meire en vooral Inge Vancauwenberghe. Zelf kijken we uit naar
het heroptreden van Elke De Vreese op het hoogste niveau. Er staan maar liefst 53 dames aan de
start om 12u30.
De mannen beginnen er aan om 12u43 zodat er een verschil is van 13 minuten voor de battle of the
sexes. Om 12u48 starten de heren boven de 40 en de niet-gelicentieerden. Naast de thuisatleten
wordt het zaterdag uitkijken naar een paar hardrijders die de voorbije weken in de kijker zwommen,
fietsten en liepen met Joeri Ameye, Pamphiel Pareyn, Hannes Bonami, de heroptredende Lukas
Bosmans, Thomas Christiaens (zeer sterk in Leuven vorige zondag), Kasper Lagae, Pieterjan Penne,
Dieter Staelens en Hannes Vandermoere, die gebrand is op revanche na zijn pech vorig weekend in
Leuven.
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Puzzel valt op zijn plaats voor Brems in Sint-Laureins
Posted by: Hans Cleemput 06/06/2015 in Nieuws, Triathlon
De 29ste editie van de Boerekreektriatlon in
Sint-Laureins betekende vooral revanche
nemen voor Leuven voor de mannen vooraan.
Willem Brems kreeg het een week geleden in
de halve triatlon zwaar in de laatste 6
kilometer, maar in Sint-Laureins vielen alle
puzzelstukjes op zijn plaats voor de kopman
van SMO-Specialized. Die kreeg in eerste
instantie ploegmaat en plaatselijk favoriet
Michael Dewilde achter zich aan, maar het was
Hannes Vandermoere die ook op klinkende
wijze revanche nam voor de pech die hij in
Leuven opliep.
Bij de vrouwen zagen we een sterke Mieke Suys die in haar tweede triatloncarrière een enigszins
verrassende overwinning pakte. Mieke zette een stevige zwemproef neer in de Boerekreek waar ze
na 1000 meter zwemmen een mooie voorsprong had op specialiste Deborah Van Gossum en
titelverdedigster Joke Coysman. Madam 19 nam in de 40 km fietsen het voortouw maar slaagde er
niet in om Mieke Suys op meer dan een minuut te zetten. Inge Vancauwenberghe volgde in derde
positie. Vanaf het begin van het lopen was het duidelijk dat de trainingsachterstand van de net van
een kuitblessure herstelde Coysman haar parten zou spelen. Suys kwam zienderogen dichterbij en
snelde in de laatste kilometer voorbij een gelaten Joke Coysman.
“Ik wist dat mijn trainingsachterstand vandaag te groot zou zijn om echt voluit voor de zege te gaan”,
vertelde ze na afloop. “Van het zwemmen en het fietsen mag ik nog een beetje tevreden zijn, al reed
Mieke ook sterk. In het lopen ging het een stuk moeilijker en volgens mij zag het er ook een beetje
hoekig uit. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik ben niettemin blij met dit resultaat”, aldus
Madam 19. Die werd tweede achter een sterke Mieke Suys. Inge Vancauwenberghe vierde haar
definitieve comeback met een mooie derde plaats, voor thuisatlete Kathleen Meire en Charlotte
Vandevelde.
Willem Brems had een nagenoeg perfecte wedstrijd en liep voor het tweede jaar op rij vlot naar de
zege in de thuisbasis van zijn club SMO-Specialized. “Ik ben vooral blij dat het lopen nog eens prima
verliep, zeker na de ontgoocheling vorige week in Leuven. De wedstrijd verliep ook goed voor mij, al
was ik verre van zeker met die sterke fietsproef van ploegmaat Michael Dewilde. Ook op de rest van
het veld had ik een mooie voorsprong al had ik wel wat schrik van een paar snelle lopers. Ik had wel
het voordeel dat ik voluit kon gaan aangezien ik morgen (zondag – red) niet aan de start kan komen
van het BK in l’Eau d’Heure. Ik supporter wel vanop afstand (Willem heeft een schoolfeest waar hij
als leraar niet onderuitkan) en hoop dat de kampioen straks bij SMO-Specialized zit”, aldus de atleet
uit Herselt.
In de slotronde van de 10 km lopen leek Michael Dewilde nog eens voor de verrassing te zorgen,
maar de 29ste Boerekreektriatlon was 500 meter te lang voor de plaatselijke favoriet. Hannes
Vandermoere was al langer opgerukt naar de tweede plaats maar in extremis kwam ook PJ Penne
nog voorbij Dewilde. Die werd nog vierde, terwijl Mathias Laureys knap vijfde werd als derde
Oilservice-LTTL atleet in de top-5. Joeri Ameye zette de goede lijn van de laatste weken door en werd
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6de, voor Bram Laevens en Kasper Lagae. Pechvogel van dienst was deze keer Hannes Bonami die
sterk begon, maar door een defecte ketting uit de wedstrijd verdween.
Bruce Van De Moortele startte als niet-gelicentieerde atleet in de derde en laatste startwave en won
ook overtuigend zijn wave. Dat was meteen goed voor de tiende plaats overall. En hij won op die
manier ook het clubkampioenschap van Mr. T. De club uit Gent mocht bij de dames Lien
Schalenbourg (met de achtste plaats overall) tot clubkampioene kronen. Ook Los 3amigos hielden
hun clubkampioenschap in Sint-Laureins. De Bruggelingen zorgden voor een pak sfeer met 20
mannen en 10 vrouwen aan de start én aan de finish. Hannah Verhaeghe werd met een 15de plaats
clubkampioene. Tom Vanwelsenaere pakte de titel bij de mannen.
En Dieter Ysenbrandt (2u23’46) en Joke Vandenbuerie (16de in 2u20’18) toonden hun goede
basisconditie die ze samen met ons op 3athlon.be stage opdeden eerder dit jaar in Mallorca en
krijgen bij deze een mooie en verdiende vermelding…

Jelle Geens en Katrien Verstuyft pakken titels
Posted by: Hans Cleemput 07/06/2015 in Nieuws, Triathlon
Jelle Geens heeft zondag in l’Eau d’Heure zijn
allereerste titel op de kwartafstand veroverd. De
kopman van SMO-Specialized klopte in de
loopfinale Pieter Heemeryck en een sterke
Jonathan Wayaffe. Bij de vrouwen was het goud al
voor de vierde keer voor Katrien Verstuyft. Ze komt
daarmee op de kwartafstand op gelijke hoogte met
Mieke Suys en Jeannine De Ruysscher. Alleen
Kathleen
Smet
doet
nog
beter
met
7 kampioenstitels op de kwart.
Verstuyft domineerde samen met Charlotte
Deldaele de hele wedstrijd. Deldaele, een paar weken geleden nog winnares van de T3 Series in
Doornik, kwam alweer als eerste uit het water, samen met Frone Wouters. Verstuyft volgde op korte
afstand en fietste het gat al snel dicht. Wouters, vriendin van Pieter Heemeryck, viel terug in een
achtervolgend groepje met Sara Van de Vel, Heleen Adams, Heidi Veramme en de jonge Sofie
Rubbrecht. Daartussen bleef Christine Verdonck constant op ongeveer een minuut van het kopduo.
In het lopen rekende Verstuyft meteen af met Deldaele. “Ik had nochtans geen superdag vandaag”,
vertelde Katrien na afloop. “Ik denk dat ik mijn beste pijlen vorige week al verschoten had op de WTS
in Londen. Gelukkig kon ik in het lopen toch het verschil maken. Voor mij volgt nu een hoogtestage
en daarna bereid ik me verder voor op het EK in
Geneve”, aldus de nu viervoudige kampioene die
eerder in 2009, 2012 en 2013 het goud won.
Deldaele werd knap tweede, al was het vat in de
laatste rechte lijn helemaal leeg. Christine
Verdonck sneuvelde maar nipt op de derde plaats.
Bij de mannen hadden vier koplopers met sterkste
zwemmers Peter Denteneer, Thomas Jurgens, Stef
Verachten en de heroptredende Christophe De
Keyser (die al van te voren had besloten nog niet te
starten met lopen en na het fietsen uitstapte) een kleine voorsprong op de grote groep der
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favorieten. Die vormden op het heuvelachtige parcours een grote kopgroep van ruim twintig atleten.
Alleen Maxime Verstraete slaagde er nog in van weg te komen en ondanks aanvalspogingen van
onder andere Tom Suetens en Jelle Geens zelf, kwam een grote groep in de wisselzone. Niet in de
groep: Pierre Balty. Eén van de grote favorieten viel uit met een geblokkeerde ketting.
Verstraete was er al snel aan voor de moeite. Het was Pieter Heemeryck die even blufpoker speelde
en als koploper snel aan het lopen was, maar Snelle Jelle kreeg hem nog voor halfweg te pakken.
Geens bouwde een voorsprong van 17 seconden uit op de uittredende kampioen terwijl Jonathan
Wayaffe de Oilservice atleet bleef opjagen op slechts 7 seconden. En dus kregen we nog een
spannende slotronde, waarin de posities niet meer wisselden.
Jelle Geens pakte zo zijn eerste Belgische titel bij de elites. “Misschien wel tegen de verwachtingen
in”, zei Jelle ons. “Want ik en veel anderen hadden toch een grotere selectie verwacht in het fietsen.
Zelf heb ik inderdaad nog even een aanval geprobeerd omdat ik door mijn lage gewicht redelijk sterk
ben in het klimmen. Maar ik merkte dat het niet lukte om weg te komen. Pieter startte snel in het
lopen, maar toen ik hem passeerde, had ik de indruk dat het wel zou lukken. Zeker was ik pas in de
laatste rechte lijn. Ik was blij met de voorsprong zodat ik volop de tijd had om te genieten van deze
Belgische titel”, aldus Jelle. Ook hij trekt richting EK in Geneve en bereidt zich daarna voor op de
Olympische testwedstrijd in Rio.

Adam en Van Houtem heersers van de Haussire
Posted by: Hans Cleemput 14/06/2015 in Nieuws, Triathlon
Drie jaar geleden was Timothy Van Houtem nog
dé grote verrassing in La Roche door in de eerste
111 te winnen van topfavoriet Axel Zeebroek.
Zondag pakte hij er zijn tweede zege in de niet
alledaagse formule van 1 km zwemmen, 100 km
fietsen en 10 km lopen. Dit keer nam Timo het op
tegen onder andere Tim Brydenbach, Seppe
Odeyn, Yeray Luxem en Bert Jammaer, terwijl ook
de Nederlanders Bob Martens en Chris Brands tot
de favorieten werden gerekend. Bij de dames
kregen we een 3-peat van Stefanie Adam. Zij
kroonde zich tot koningin van de Haussire en verpulverde de tegenstand.
Stefanie Adam lag meteen in pole position na het zwemmen en reed per ronde, met telkens de
zware beklimmingen van de Haussire en de Samrée, drie minuten verder weg van Marjolein Truyers.
En dus was de overwinning meer dan terecht voor het derde jaar op rij voor Stefanie Adam. Ze won
met meer dan 12 minuten voorsprong op Deluplast-Alphawoolf atlete Marjolein Truyers. Inge
Roelandt zette haar goede vorm nogmaals in de verf met een 12de podiumplaats op rij in evenveel
wedstrijden. De winnares van Bredene werd knap derde, voor onder andere Inge Van den Broeck.
Bij de mannen kwam David De Grooff na 1000 meter zwemmen als eerste uit het water. In zijn spoor
volgde Bert Jammaer, die maar een twintigtal seconden moest toegeven. Aanvankelijk nam Yeray
Luxem de leiding over, maar toen Timothy Van Houtem na een zeer goed zwemnummer al vroeg
kwam aansluiten, kregen de anderen vooraan het nakijken.
“Ongelofelijk hoe snel Timo ons voorbij kwam gevlogen,” vertelde Bert Jammaer. “Hij is een terechte
winnaar vandaag. Zelf had ik nog eens zin in deze wedstrijd, maar ik vreesde vooraf al dat Lanzarote
nog in de benen zou zitten. Eigenlijk was ik van plan om op mijn eigen tempo te fietsen, maar ze
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gingen zo hard vooraan dat ik niet aan de verleiding kon weerstaan en het tempo ook verhoogde,”
lachte Bert. Hij moest de tol van zijn inspanningen cash betalen en stapte vroegtijdig uit.
Ondertussen had (ex-)wielrenner Sven Van Luyck, die vorig jaar in trio meedeed en toen ook dankzij
een pittig fietsnummer zijn trio naar de zege voerde, de achtervolging op Timothy Van Houtem
ingezet. Aanvankelijk volgden Tim Brydenbach, David De Grooff en Yeray Luxem in zijn spoor, maar
Sven schudde de rest van zich af.
In de slotronde kwam Seppe Odeyn nog aansluiten bij de achtervolgers en samen met Tim
Brydenbach dook hij als derde de wisselzone binnen. Van Luyck beet nog van zich af maar strandde
naast het podium toen eerst Seppe Odeyn naar een mooie tweede plaats snelde en Brydenbach de
derde podiumplek innam. Dat gebeurde allemaal op ruime afstand van de indrukwekkende winnaar
Timo Van Houtem. Van Luyck werd vierde, Nicolas Auverdin was zeer tevreden met de vijfde plaats
en David De Grooff kwam helemaal leeggestreden als zesde binnen. Jaryd De Mooij streed heel de
dag mee met de toppers en werd beloond met de zevende plaats vlak voor de Nederlandse lange
afstandsspecialist Chris Brands die een prestigestrijd won tegen Yeray Luxem voor de achtste plaats.
Tom Van De Keere vervolledigde de top-10.
Op de zogeheten sprintafstand had Wouter Vander Mast toch nog 1u43 nodig. Hij leek in de battle of
the sexes vooral te kunnen gaan genieten van een intieme strijd met Christine Verdonck, maar
Wouter moest uiteindelijk nog zwaar aan de slag om de jonge Neal Van Vaerenbergh van SP&O
Mechelen af te houden. Verdonck, 11 minuten voor de mannen gestart, werd derde overall. Daan
Pex vervolledigde het mannenpodium. Bij de dames werd Leen Vanden Daelen tweede voor Trinityatlete Anne Cazaerck.
Organisator Wim De Docker bevestigde na afloop dat het de laatste keer was dat de 111 van La
Roche in Berismenil plaatsvond en dat de 111 volgend jaar naar het centrum van La Roche trekt, met
aankomst op de markt.

Timothy Van Houtem doet profs blozen in Nice
Posted by: Hans Cleemput 28/06/2015 in Nieuws, Triathlon
Slechts drie profs slaagden er zondag tijdens de Ironman Nice in
om een snellere tijd neer te zetten dan onze landgenoot Timothy
Van Houtem. Die was opnieuw de beste age grouper en zijn
prestatie deed verschillende profs blozen, zoals klepper Sylvain
Sudrie. Met 8u44’48 was Timo een halfuur sneller dan de
concurrentie in zijn M30 age group. Even later kwam Wim Van
De Wielle als 11de overall binnen. Met 9u11’37 won ook hij zijn
age group.
Rinus Holvoet startte wel bij de profs en werd 13de overall in
een tijd van 9u18’29. Achter hem volgden nog een pak sterke
Belgen. Bert Verbeke werd 16de overall en pakte daarmee zilver
bij de M35, achter Wim Van De Wielle. Rudy Depret behaalde
zilver bij de M40.
Bij de dames zorgde Celine Bastien voor een Belgische zege bij
de W25. Ze werd 15de overall bij de vrouwen in 10u49’27. Els
Eeckhout finishte iets later als derde bij de W35. Fabienne Garitte pakte brons bij de W55.
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Joerie Vansteelant werd 13de bij de profs, maar met 36ste tijd overall (9u39’51) zal de topsporter
van Defensie niet echt tevreden geweest zijn. Vooral de laatste 15 km in de marathon vielen de
Ironmanager zwaar.
Timothy Van Houtem was uiteraard tevreden. “Het lijkt wel of ik droom met die 4e plaats overall in
Nice. Voor mijn doen heb ik goed gewommen. Daarna heb ik mij kunnen uitleven op de fiets en op
mijn tanden moeten bijten tijdens de marathon, maar ik denk dat dat bij iedereen het geval was,”
aldus Timo.
De Duitser Boris Stein won de Ironman van Nice in 8u27’32. Hij bleef maar net voor een sterk
lopende Victor Del Corral. Romain Guillaume van Uplace BMC die een hele tijd aan de leiding lag,
werd derde. Bij de dames versloeg de Amerikaanse Caitlin Snow haar landgenote Lisa Roberts en de
Francaise Linda Guinoiseau.

Kathleen Meire en Sanne Swolfs in Eeklo
Posted by: Hans Cleemput 29/06/2015 in Nieuws, Nieuwsflash, Triathlon
In Eeklo vond de Bouwpunttriatlon plaats. Bij de
dames kregen we een mooie strijd tussen de
twee plaatselijke favorietes. Charlotte Van De
Velde van de Meetjeslandse Triatlon Vereniging
moest de duimen leggen tegen SMO-Specialized
atlete Kathleen Meire. Bij de mannen was Sanne
Swolfs de sterkste. In de nieuwe XCD (Exceed)
kleuren van het vroegere Club Shifting Gears
team zette hij een week na de kwarttriatlon in
Brugge opnieuw een sterke prestatie neer.
Sanne klopte Eduard Verstraete. De jonge Louis
Naeyaert werd derde.

De Cuyper herneemt met succes in Vilvoorde
Posted by: Tim Van hamme 05/07/2015 in Nieuws, Nieuwsflash, Triathlon
Simon De Cuyper wou in Vilvoorde de conditie komen
testen na een lange onbeschikbaarheid tengevolge van
de klierkoorts die eerder dit seizoen bij hem werd
vastgesteld. De SMO-Specialized atleet tankte meteen
vertrouwen voor het EK in Geneve want hij won meteen
bij zijn terugkeer. Simon haalde het voor Tom Mets en
Stijn Goris. Bij de vrouwen was TDL aan het feest.
Net als bij andere organisaties dit weekend werd er
gevreesd voor extreme omstandigheden op de triatlon
van Vilvoorde. De weergoden leken de TRIBE en stad
Vilvoorde organisatie tandem erg gunstig gezind, waardoor de kids en jeugd triatlon konden rekenen
op schitterend weer dat ‘doenbaar’ warm was.
De vrouwen, die van start gingen om 14u45, kregen echter af te rekenen met een opkomende
stormachtige wind. Het waren TDL atletes Lore Vanclooster en Charlotte Verhaeghen die als eersten
uit het water kropen na 500 meter. Zij zouden samen de wind trotseren en uitlopen tot 2’20” op de
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Solid-atlete Ninke Meynen, die alleen op pad was. Lore wist in het afsluitende loopnummer over 5
km teamgenote Charlotte van zich af te schudden en kon zo de overwinning in de wacht slepen.
Charlotte Verhaeghen en Ninke Meynen vervolledigden het podium.
Een beetje onverhoopt mocht de organisatie bij de
mannen een heus top deelnemersveld ontvangen.
Een weder optredende Simon De Cuyper, die het
na klierkoorts even rustiger aan moest doen, kwam
even de benen testen met het oog op het EK OD
triatlon te Geneve. Verder starten ook coach Stijn
Goris en een groot deel van de Atriac formatie
bestaande uit Tom Mets, Koen Veramme, Wannes
Swinnen en thuisatleet Tim Van hamme waren van
de partij. Sterke beloften Lars Baeyens en Nicolas
Tilman kwamen de examenstress van zich afschudden, en waren dus eveneens aanwezig.
Om 16u doken de mannen in het water. Het was Stijn Goris die het beste zijn weg vond in het
woelige water en als eerst voet aan wal zette. Hij werd meteen gevolgd door Simon De Cuyper. 10”
later volgde het Atriac blok aangevoerd door Wannes Swinnen. De befaamde ‘Atriac trein’ geraakte
snel op de rails waardoor er na 7,5km 6 koplopers waren. Erna volgende een tactische steekspel van
de Atriac formatie, maar Simon De Cuyper gaf geen krimp en met 6 reden ze de wisselzone in.
Het was dan ook Simon die in het lopen meteen het voortouw nam. Hij zou deze koppositie niet
meer afstaan. Simon De Cuyper won voor Tom Mets en Stijn Goris. Deze laatste moest zich nog
reppen voor een aanstormende Tim Van hamme. Wannes Swinnen wist de vijfde plek in de wacht te
slepen kort gevolgd door, een uit de achtergrond teruggekomen, Nicolas Tilman. Koen Veramme
moest zich tevreden stellen met de zevende plaats.

TBT: Gokel en De Caluwé naar Hawaii
Posted by: Hans Cleemput 09/07/2015 in Nieuws, Throwback Thursday, Transition Area
Een paar weken geleden zagen we hem nog als aandachtig toeschouwer
tijdens de Boerekreektriatlon in Sint-Laureins en toen we hem in ons
archief in juli 2009 terugvonden op de Ironman van Klagenfurt konden
we niet anders dan deze Throwback Thursday in het teken zetten van
Joury Gokel. De sympathieke Westvlaming is ondertussen alweer een
paar jaar gestopt met triatlon, maar zes jaar geleden was hij nog één van
de speerpunten van SMO-Specialized en 2009 werd zowat zijn jaar op de
lange afstand.
In 2009 pakte Joury een 18de plaats in Klagenfurt en hij won zijn age
group, vlak voor ploegmakker Dominic De Caluwé, die 24ste overall
werd. Dominic was één van de vijf originals van het oorspronkelijke SMOSpecialized, samen met Michael Dewilde, Sander Dobbelaere, Dirk
Hellebuyck en Filip Lasoen, die in datzelfde weekend naar Frankfurt trok en er 123ste werd in 9u35.
De Caluwé is nog steeds actief, maar legt tegenwoordig de focus op coaching. Dit weekend nog
beëindigde hij de Ironman Frankfurt in 10u02’56 ondanks een sleutelbeenbreuk in juni en twee
gebarsten ribben. Lees hier het wedstrijdverslag van de Titanium Man.
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Gokel is ondertussen al een tijdje atleet af. De Torhoutenaar kreeg het te druk met zijn succesvol ITbedrijf en werd ook nog eens papa. In 2009 leek hij nochtans op weg naar een mooie carrière op de
lange afstand. In augustus werd hij zelfs Belgisch kampioen in Eupen.
Wie weet zit er ooit een comeback in, maar tot die tijd hopen we hem nog een aantal keer tegen het
nog steeds redelijk atletische lijf te lopen.

Katrien Verstuyft 10de op EK in Geneve
Posted by: Hans Cleemput 11/07/2015 in Nieuws, Triathlon
Met drie top-20 plaatsen mag de Belgische delegatie met een redelijk
tevreden gevoel terugkijken op de Europese kampioenschappen
triatlon Olympic Distance. Bij de mannen zat er zelfs meer in, maar
een lekke band zette een dikke streep over de ambities van
Christophe De Keyser, net op het moment dat hij deel uitmaakte van
de kopgroep. De beste prestatie kwam er bij de dames waar Katrien
Verstuyft na een sterk loopnummer de 10de plaats pakte.
Het EK begon ‘s ochtends al meteen goed voor de Belgische juniores.
Noah Servais genoot van de inspanningen van Romain Loop om hem
vooraan te brengen en maakte het in het lopen af. Met een 11de
plaats voldeed Noah aan de criteria om zich te kwalificeren voor het
WK in Chicago. Arno Nackaerts en Antonio Hernaert liepen na het
zwemmen door een te grote achterstand achter de feiten aan.
Hernaert zette nog een sterk loopnummer neer, maar dat bracht hem niet verder dan een 56ste
plaats, twee plaatsen achter Romain Loop. Nackaerts werd 59ste. Vooraan was de titelstrijd
ongemeen spannend met de top-vijf die spurtte voor de zege. Het verschil was nauwelijks drie
seconden tussen Europees kampioen Lasse Lührs en de vijfde.
Bij de meisjes juniores werd Amber Rombaut 28ste. Hanne De Vet pakte de 31ste plaats. En Kirsten
Nuyes werd voor Nederland nog 24ste.
Vervolgens was het de beurt aan de elite mannen. Christophe De Keyser deed het uitstekend en
vond na een sterk zwemnummer de aansluiting met de kopgroep. CDK verkeert de laatste weken in
een bloedvorm na zijn door blessure gemiste seizoensstart en leek op weg naar een topprestatie. Een
lekke band maakte een einde aan zijn wedstrijd. Simon De Cuyper en Jelle Geens kwamen in het
lopen nog uit de achtergrond terug en finishten als 18de en 24ste.
De ontgoocheling was enorm bij CDK: “Ik ben enorm ontgoocheld. Ik kwam met de koplopers uit het
water en met een groep van 20 atleten reden we 2’30 weg van de achtervolgers. Maar in de 4de van
6 ronden sloeg het noodlot toe en reed ik lek. Hoeveel pech kan iemand hebben op één seizoen? Een
top-16 plaats een absolute certitude geweest,” aldus Christophe.
Na het uitvallen van topfavoriet Javier Gomez kregen we een open titelstrijd. De Fransman David
Hauss pakte het goud voor Sven Riederer en Kristian Blummenfelt.
Bij de dames pakte Nicola Spirig na een indrukwekkende wedstrijd de Europese titel voor eigen volk.
Katrien Verstuyft zorgde voor de beste Belgische prestatie van de dag. Zij werd knap tiende. Katrien
kwam pas als 22ste uit het water op 1’30 van de leidsters. In het fietsen geraakte ze niet meer
vooraan, maar de Atriac-atlete zette een fantastische loopproef neer en met de 7de looptijd raapte
ze nog flink wat concurrentes op.
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Fantastische prestatie van Luis in WTS Hamburg
Posted by: Hans Cleemput 18/07/2015 in Nieuws, Triathlon
Na een spannende race bij de vrouwen, met een
sterke vertoning van onze landgenotes, kregen
we op de WTS in Hamburg een echte
sprintfinish bij de mannen. Hoewel alles na het
zwemmen op één lint dicht bij elkaar zat,
raakten 9 atleten weg op de fiets. De
achtervolgende groep was vier keer zo groot
maar slaagde er niet in om een stevige
achtervolging te organiseren. Daardoor steeg de
voorsprong van de vluchters snel en met Javier Gomez en Vincent Luis vooraan was het al snel
duidelijk wie voor de overwinning zou gaan. Onze landgenoot Simon De Cuyper moest vanuit de
achtergrond terugkomen.
De Cuyper is nog steeds herstellende van de klierkoorts die hij in de lente opliep en waardoor zijn
voorjaar de mist inging. In zijn eerste WTS-race sinds zijn terugkeer had hij het nog moeilijk in het
(non-wetsuit) zwemonderdeel. Als 63ste kwam Simon uit het water. Het verschil bedroeg slechts 43″
met koploper Varga, maar Le Rabbit verloor nipt de aansluiting met de grote achtervolgende groep.
Na twee ronden maakte hij deel uit van het tweede chase pack. Hij begon als 50ste aan de 5 km
lopen op 2’35 van de kopgroep. Hij zou 51ste worden op 3’43.
De atleten liepen door een haag van ruim 250.000 toeschouwers die voor een unieke sfeer zorgden.
Gomez nam al snel de leiding, maar kreeg in de eerste kilometers het gezelschap van Vincent
Luis. De Spanjaard probeerde bij het ingaan van de slotkilometer om de Fransman te lossen, maar
Vincent Luis kwam er opnieuw voorbij. 400 meter voor de streep zette Luis zijn definitieve
demarrage. Gomez moest meteen twintig meter laten en kreeg het gat niet meer dicht. Vincent Luis
pakte zo zijn allereerste WTS-overwinning.

Regen hoofdrolspeler in Chateauroux
Posted by: Hans Cleemput 18/07/2015 in Nieuws, Triathlon
In de ETU Junior European Cup in het Chateauroux werd de regen de grootste spelbreker. Het
fietsparcours lag er wegens een stevig stortbui erg glad bij en dat had zo zijn gevolgen. De
Nederlandse juniore Jeanine Kocken, bij ons ook regelmatig te zien in de kleuren van SMOSpecialized, was het grootste slachtoffer. Zij werd na een tweede valpartij afgevoerd naar het
ziekenhuis. Gelukkig kwam ze er met wat kneuzingen nog redelijk goed van af. Onze landgenote
Amber Rombaut bleef wel overeind en wisselde als derde… Ook bij de jongens speelde het weer een
grote rol.
Amber Rombaut had een vrij goede zwemproef en deed haar deel van het werk in een grote
kopgroep. In de regen en door de valpartijen versplinterde het kopgroepje. Met vijf kwamen ze
richting wissel en Rombaut begon als derde te lopen. In die 5 km verloor ze nog een paar plaatsen. Ze
kwam als zevende over de finish. De Nederlandse Quinty Schoens werd, ondanks zelf slachtoffer te
zijn van een valpartij, knap tweede achter de Tsjechische Jana Machacova.
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Enorme tijdverschillen in Hageland Powertriatlon
Posted by: Hans Cleemput 19/07/2015 in Nieuws, Triathlon
Alexis Krug en Willem Brems wreven zich
in de handen zondagmiddag toen
helemaal duidelijk was dat door de
warme watertemperatuur van de Plas in
Rotselaar er in de Hageland Powertriatlon
zonder wetsuit moest gezwommen
worden. De twee sterke zwemmers van
SMO-Specialized namen meteen een
serieuze voorsprong na de 2 km
zwemmen. Brems reed op de fiets 2’45
weg van zijn ploegmaat, maar dat bleek
onvoldoende om in de 15 km lopen stand
te houden. Achter de twee ploeggenoten
gaapte een enorm gat van ruim acht minuten. Alex Tondeur klopte een sterke Sandra WassinkHitzert.
De Nederlandse, een paar weken geleden nog winnares van de triatlon van Brugge, kwam met ruime
voorsprong uit het water en zag Tondeur pas laat terugkomen in de 60 km fietsen over een glooiend
parcours. Door een tijdsstraf van 5 minuten moest ze de leidersplaats en de overwinning aan
Alexandra the Great laten. “Ik deed er te lang over om de atleet voor mij te passeren, net op een
lastig en technisch stuk. Ik kon er niet sneller naartoe, maar ik liet me ook niet uitzakken en dat had
dus tot gevolg dat ik een penalty moest uitzitten. Ik schrok er wel van dat ik nog voor Alexandra van
de fiets kwam, maar zelfs zonder die 5 minuten straftijd was zij vandaag de beste hoor,” gaf een faire
Sandra toe.
Tondeur pakte zo een week na de Triatlon van Vlaanderen in Oudenaarde nu een tweede zege op rij.
Sandra Wassink-Hitzert werd tweede en Charlene Ottevaere pakte de derde plaats. Birgit Massagé
en Leen Vanden Daelen kwamen nog dichterbij maar moesten vrede nemen met de 4de en 5de
plaats.
Bij de mannen leek het heel even een clean sweep te worden voor SMO-Specialized. De ploeg uit het
Meetjesland had na 1 ronde fietsen in het Hageland Brems op 1, Krug op 2 en Lowie Dewitte op 3.
Die kreeg het gezelschap van Bert Jammaer, Francois Humblet, Thomas Vandiest en Hannes
Vandermoere. De LTTL-Oilservice atleet ging halfweg de fietsproef alleen op zoek naar de twee
mannen voor hem, maar na de 60 km fietsen was het duidelijk dat de winnaar bij de twee vooraan
moest gezocht worden.
Vandermoere zou derde worden, al moest hij zich nog reppen om uit de greep te blijven van een
alweer sterke Francois Humblet en die andere Waalse topper Thomas Vandiest van RCBT. Ruben
Geys knokte zich nog voorbij een straffe Bert Jammaer. “Ik heb de trainingen wat teruggeschroef en
kwam hier niet meteen met ambities aan de start,” vertelde Bert ons. “Maar ik heb er wel van
genoten en ik plan ook in de toekomst meer van dit soort wedstrijden in. Dat is het leuke aan terug
zijn in België. En zo kan Leen ook een keer langs de kant mee genieten in plaats van op internet mijn
wedstrijd te volgen,” aldus een stralende Jammaer.
Ook Willem Brems leek niet eens ontevreden met, net zoals vorig jaar, een tweede plaats. “Ik
vreesde er al voor dat Alexis te sterk zou zijn in het lopen,” vertelde Willem ons. “Of er dan geen
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teamorders waren? Nee, we mochten alle twee onze eigen kans gaan. Het fietsen ging zeer goed bij
mij, maar Alexis was sterk vandaag. Toen hij me in de slotronde voorbijkwam, was dat net op die
steile helling en ik kon absoluut niet aanpikken. Dat het een ploegmaat is die me voorbij kwam,
maakte het wat draaglijker,” besloot de man uit Herselt, die zo goed als voor eigen volk streed.
Opvallend was dat achter de te verwachte grote namen een pak jong talent de neus aan het venster
stak. Sommigen betaalden nog wat leergeld voor hun jeugdige enthousiasme, maar we zagen mooie
dingen van beste junior Sybren Baelde, die een aantal beloften achter zich liet, en Senne Bes.

Krug ook sterkste in de Noordzee
Posted by: Hans Cleemput 21/07/2015 in Multisports, Nieuws
Daags na zijn knappe overwinning
in de Hageland Powertriatlon in
Aarschot was het alweer raak voor
Alexis Krug. De triatleet uit Essen
trok maandag 20 juli naar de
Belgische kust. Hij was er de
sterkste op de drie kilometer
zeezwemmen in Knokke-Heist, een
gezellig
drukke
openwater
wedstrijd in de Noordzee. Ook op
de 1500 meter bij de dames ging de
overwinning naar SMO-Specialized.
Amber Rombaut leek eveneens
goed hersteld van haar inspanningen tijdens de ETU Junior Cup in Chateauroux zaterdag. Ze haalde
het op de 1500 meter vlot van Katrien Delaender en Sarah Roelants. En ze moest bij de mannen
slechts 1 iemand voor zich dulden. Florian Systermans won in 17’56. Amber werd in 19’23 tweede.
Angelo De Meyer en XCD-atleet Sanne Swolfs waren twee en drie.
Op de 3000 meter stond er geen maat op Alexis Krug. In een tijd van 37’45 had hij meer dan een
minuut voor op Thomas D’espallier en Bernard Roels. Thuisatlete Sophie Van Biervliet was de
sterkste vrouw in 54’07. Niet ver achter haar werd Ingrid Verheije tweede. Dominique Maas pakte
het brons.
Het zeezwemmen was een organisatie van het Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist, die elk jaar een
paar mooie duusportevenementen op touw zetten. De deelnemers hadden de keuze tussen 500 m,
1.500 m of 3.000 m. Niet minder dan 410 zwemmers trotseerden de zware omstandigheden waarin
er moest gezwommen worden. De strakke wind maakte er een loodzware editie van. Onder de
deelnemers terug heel wat inwoners van Knokke-Heist, evenals triatleten die kwamen trainen voor
de Paljas Finishers Triatlon van 23 augustus en de Generali Zwintriathlon van 2 september.
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Maya Kingma: eerste wedstrijd, eerste zege
Posted by: Hans Cleemput 29/07/2015 in Nieuws, Triathlon
Maya Kingma is terug! De Nederlandse
beloftevolle atlete werd begin 2015 door het
Belgische SMO-Specialized team aangetrokken
om de vrouwenploeg voor de T3 Series te
versterken.
Maar
een
aanslepende
enkelblessure hield Maya uit competitie. Tot
vorig weekend. In de Kindelsberg Triathlon in
Duitsland knoopte Maya opnieuw aan met de
competitie en het leverde meteen een eerste
overwinning van het seizoen op. Ze won de korte
sprinttriatlon in 1u08’55 en was daarmee bijna twee minuten
sneller dan Daniela Zoll en Caprice Löhr. Een opsteker voor de
jonge Nederlandse die hoopt om in Lille aan de start te staan
van de finale van de T3 Series.
“Afgelopen zondag was het zover, mijn eerste wedstrijd van
het seizoen,” vertelt Maya. De Kindelsberg Triathlon
in Duitsland was een mooie testwedstrijd, maar ik was toch
wel aardig zenuwachtig. De 560 meter zwemmen ging prima,
de wissel die daarop volgde, durf ik oprecht mijn slechtste
wissel te noemen, maar het fietsen ging weer goed. Daar
besefte ik dat ik echt weer zelf aan het racen was en daar kon
ik van genieten. Daarna moesten we nog 5 km lopen met een
stevige, onverharde klim en een verharde afdaling. Dat zou
best wat van mijn enkel vragen, maar nu, twee dagen later, is
het enige wat ik heb gevoeld de spierpijn in mijn kuiten. Mijn
enkel heeft het goed gehouden en zo kwam ik als eerste over
de finish. Een eerste wedstrijd waar ik zeker tevreden over ben,” aldus Maya.
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Timo Van Houtem breekt sleutelbeen in Franse Alpen
Posted by: Hans Cleemput 29/07/2015 in Nieuws, Triathlon
In de aanloop naar de Ironman van Hawaii wou Timothy Van
Houtem nog een keer uitpakken in de triathlon van Alpe
d’Huez, maar een zware val tijdens de parcoursverkenning
besliste er anders over. Timo smakte in volle afdaling tegen het
asfalt, verbeet de pijn en reed 30 km terug tot bij zijn vader
Roger. Die voerde hem naar het ziekenhuis en daar werd een
sleutelbeenbreuk vastgesteld. Geen Triathlon d’Alpe d’Huez dit
weekend voor Timo, wel een operatie aan de schouder in
Grenoble vrijdag. Daarna zal het hard werken zijn voor de SMOSpecialized topper om te revalideren, want ondanks de
tegenslag behoudt hij het vertrouwen dat hij de start in Hawaii zal halen.
“Een mooie dag in de Alpen is voor mij helemaal anders gelopen dan verwacht,” vertelt Timo.
“Tijdens de verkenning van het parcours van de Alpe d’Huez triatlon zorgde een verblindende zon en
een bos droge takken ervoor dat ik de controle over mijn tijdritfiets verloor. Ik ben beginnen zwalpen
en in volle afdaling ben ik met mijn hoofd en schouder op de grond gesmakt. Mijn gescheurde helm
heeft erger voorkomen. Koppig als ik ben, weigerde ik alle hulp en ben ik 30 km met heel veel pijn
terug gepeddeld waarna de papa mij opgevangen heeft.
Met enkel een gecompliceerde sleutelbeenbreuk kom ik er goed vanaf. Wegens risico op open
sleutelbeenbreuk volgt vrijdag een operatie in Grenoble en draag ik voorlopig een harnas. Nadien
volgt een revalidatie van 1,5 maand.Met hulp van een sportdokter, coach Bart en goede kine hoop ik
echter van in Hawaiï nog te kunnen starten. Ik zag in het ziekenhuis mensen met amputaties, dus ik
kan dit zeker plaatsen. Nen helen dikken merci aan mijn immer bezorgde ouders, de vele toeristen
die hulp boden, de pompiers van Bourg d’Oisans en Grenoble (topgasten!), de VAB en het personeel
van Echirolles Sud! Succes aan alle landgenoten in Alpe d’Huez! Ik zag hier in de Alpen veel mensen
zonder helm rijden. Wees cool en zet hem aub op,” aldus nog de winnaar van de 111 van La Roche.

www.smo-specialized.be

84

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2015

Marc Geerts terug van weggeweest in Berlare
Posted by: Hans Cleemput 01/08/2015 in Nieuws, Triathlon
Zijn conditie was de laatste weken in stijgende
lijn en zo ook zijn resultaten. Zaterdag viel
voor Marc Geerts eindelijk weer eens alles op
zijn plaats. De atleet van het Eindhovense
Squadra-Kalas team deelde zijn wedstrijd
perfect in, maar moest tijdens het lopen wel nog
het onderste uit de kan halen om een sterke
Alexis Krug te remonteren. De winnaar van de
Hageland Powertriatlon van Aarschot twee
weken geleden blijft teren op zijn sterke
wittebroodsweken.
Het is nog niet zo lang geleden dat Alexis Krug
met zijn Anne Arnouts trouwde en het valt op
dat de SMO-Specialized sinds 30 mei een sterke
vorm etaleert. Ook in Berlare leek hij onderweg
naar een overwinning nadat hij in het zwemmen
voorsprong had genomen op een groepje met
onder andere Ben Brems, thuisatleet Wouter
Monchy, Pamphiel Pareyn en Marc Geerts. In de
45 km fietsen kon Krug de achtervolgers nog
achter zich houden, maar in het lopen begon
Geerts stelselmatig op te rukken.
Marc pakte zijn eerste overwinning van het
seizoen. Alexis werd tweede en Eduard
Verstraete zette nog een sterke loopproef neer
en werd derde. “Ik kreeg stevige concurrentie
vandaag in Berlare,” vertelde Marc. “Maar
dankzij een goeie loopfinale ben ik nog voorbij
Alexis Krug kunnen gaan en heb ik zo toch voor
de 3de keer gewonnen in Berlare! Heel blij met
mijn eerste zege van dit seizoen,” aldus nog
winnaar Marc Geerts.
Bij de vrouwen ging de zege naar de heroptredende Lies Maes. De WTT’ster moest flink in de
achtervolging op een ontketende Karlien Claus.
De jonge atlete kwam met een mooie voorsprong uit het water in haar allereerste kwarttriatlon ooit.
De TDW-atlete fietste twee van de drie ronden aan kop maar zag dan een groepje van vier dames
terugkomen, met onder andere Lies Vermont. In het lopen was Lies Maes de snelste, voor Veerle
d’Haese. Karlien Claus werd nog knap derde.
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Testevent Rio: En daar is dan Jelle Geens
Posted by: Hans Cleemput 02/08/2015 in Nieuws, Triathlon
Exact een jaar voor de Olympische Spelen was
het testevent voor de olympische triatlon in Rio
één van de belangrijkste afspraken van het
seizoen. Zowat alle wereldtoppers stonden aan
de start, met onder andere Brownlee, Gomez en
Luis. Tussen hen vonden we ook de Belgen
Geens en De Keyser. Vooral Jelle Geens liet van
zich spreken. Met een 13de plaats zette hij een
resultaat van wereldniveau mee, waarmee hij de
definitieve bevestiging brengt van zijn enorme
talent.
Christophe De Keyser werd 51ste op 5′ van
winnaar Javier
Gomez.
De
Spaanse
wereldkampioen haalde het van Vincent Luis en
Richard Murray. Alistair Brownlee werd pas
tiende. Gomez won in 1u48’26. Jelle Geens kwam 1’44 later als 13de over de streep.
Bij de vrouwen won Gwen Jorgensen zoals verwacht opnieuw. Zij pakte daarmee een rechtstreeks
ticket voor de Olympische Spelen. Jorgensen haalde het van Non Stanford en Vicky Holland. De
Nederlandse Rachel Klamer werd knap negende. Onze landgenote Katrien Verstuyft miste de
aansluiting in het zwemmen nadat in het woelige water het veld in drie groepen uiteen brak. Katrien
werd 40ste.

Derde keer goede keer voor Willem Brems in Eupen
Posted by: Kristian Vander Mast 02/08/2015 in Nieuws, Triathlon
Om klokslag tien uur weerklonk Conquest of
Paradise op de Talsperre in Eupen. Naar
jaarlijkse gewoonte betekent dat de start van
de halve triatlon. In het koude water (17°C)
was het Willem Brems die meteen de basis
legde voor zijn zege. De SMO-atleet nam
resoluut de leiding om uiteindelijk na 1,8km
zwemmen met een voorsprong van
anderhalve minuut de steile klim naar de
wisselzone op te lopen. Michael Rosu kwam
als tweede uit het water, op een afstand gevolgd door het trio Vandiest, Swolfs en Heestermans.
Op het zware fietsparcours van 84km breidde Brems zijn voorsprong uit op eerste achtervolgers
Swolfs en Rosu. Achter dat duo was het de Duitser Rahn (Kölner Triathlon) die enkele plaatsen
goedmaakte na zijn zwemproef. De rest van de top 10 smolt samen op enkele seconden na. In de
laatste ronde kon Swolfs afstand nemen van Rosu om als tweede te wisselen op zeven minuten van
leider Brems. Rosu, Rahn en Thomas Vandiest trokken de loopschoenen aan met telkens een minuut
tussen elkaar.
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Het was de vraag hoeveel dichter Sanne
Swolfs kon komen op Brems, wiens beste
onderdelen er al opzaten. Na ronde 1
kwam Swolfs dichter, maar Brems had nog
steeds een ruime voorsprong. Pas in de
laatste van drie ronde verloor Brems een
tweetal minuten. Ofwel was de tank leeg,
ofwel voelde hij dat de overwinning binnen
was. Willem Brems mocht aan de finish als
eerste de wave in gang zetten en won, na
een tweede en vierde plaats de
afgelopen twee jaar, de halve triatlon van Eupen. Swolfs finishte op drie minuten als tweede en
Fabian Rahn boog een minuut achterstand nog om en vervolledigde het podium. Ook RCBT’er
Thomas Vandiest kon nog voorbij Rosu geraken om beslag te leggen op de vierde plaats.
Bij de vrouwen stonden er twee grote topfavorieten
aan de start. Joke Coysman en Sophie De Groote,
vorige week nog winnaar van de Nisraman,
tekenden present. Na het zwemmen had De
Groote anderhalve minuut voorgift op de
heroptredende Coysman. Na de eerste ronde
fietsen bleef er nog maar een minuut over van die
voorsprong, maar in de volgende ronden boog
Coysman haar achterstand om tot een voorsprong
van 50 seconden op Superphie.
Bij de eerste doortocht van het lopen na 7 km was
de afstand nog dezelfde, maar na ronde twee was
het verschil geslonken tot 30 seconden. In de laatste
ronde speelde De Groote terug haasje-over bij
Coysman om de winst te pakken. Een helemaal
leeggestreden Coysman finishte als tweede op drie
minuten van winnares De Groote. Mandy
Dammekens, Belgische kampioene crosstriatlon,
eindigde als derde.
De halve triatlon van Eupen staat ook bekend om zijn trio-variant, de ‘Staffel’. ‘Team PLU-HURA’ kwam als eerste uit het water voor de ‘BrTC Badeendjes’ en ‘Bavaria Motors’. Team PLU-HU-RA
gaf de leiding niet meer uit handen en kwam als eerste trio over de meet. ‘Bavaria Motors’ volgde op
zes minuten als tweede en EastBelgiumTeam_1 vervolledigde het podium.
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Copacabana Beach is van Jelle Geens
Posted by: Hans Cleemput 06/08/2015 in Nieuws, Triathlon
De dagjestoeristen keken vreemd op toen
ze plaats moesten ruimen op Copacabana
Beach in Rio voor Jelle Geens, Christophe
De Keyser en Katrien Verstuyft. Het
wereldberoemde strand werd ingepalmd
door de triatleten voor het olympisch
testevent. En als Rio 2015 een voorbode
was van wat we volgend jaar op de Spelen
zelf mogen verwachten, dan wordt het
alvast een feestje. En wedden dat de
verzamelde pers dan wél aandacht schenkt aan de absolute wereldprestatie van Jelle Geens. Zijn
dertiende plaats was nu een voetnoot bij een aantal krantenartikels en het haalde zelfs Sporza niet…
Hier kon u het wél allemaal lezen én we laten u graag nog eens meegenieten van de twee testevents,
waar Snelle Jelle bij de mannen overigens nog prominent in beeld komt. Leuk fietsparcours ook
overigens in Rio. Vamos, Vamos Belgica!
Jelle was zelf in de wolken: “Zo eindigde ik dus 13 de op het test event. Een resultaat dat ik nooit
durfde dromen. Ik wist dat ik in vorm was maar dat ik een 10de looptijd kon neerzetten in dit
deelnemersveld had ik niet verwacht. Dit was alleszins een goede stap richting Olympische Spelen in
Rio volgend jaar aangezien deze 13de plaats me veel punten heeft opgebracht met een stijging van 8
plaatsen op de Olympische ranking tot gevolg.” Lees hier zijn volledige wedstrijdverslag.

Millimeterspurt in Sterke Peer
Posted by: Hans Cleemput 08/08/2015 in Nieuws, Triathlon
Een sterk bezette Sterke Peer in
Wuustwezel is uitgedraaid op een
millimeterspurt. Letterlijk, zelfs. Alexis
Krug en Thomas Jurgens gooiden zich
bijna gelijktijdig over de streep, met de
nodige discussie tot gevolg. Gelukkig
hebben wij de exclusieve beelden van de
fotofinish, gefilmd door ons eigen CenCe
TV. En dus kunt u hier zelf zien hoe Krug
net voor Jurgens over de aankomst kwam.
Hanne De Vet pakte bij de dames haar grootste zege ooit en bleef in de battle of the sexes nog net
voor de mannen. Zij haalde het van Kirsten Nuyes en Eline Desaunois, zodat het 1, 2 en 3 was voor
thuisploeg 185-Sportoase-Castelli.
Bij de mannen kwam Jurgens voor Krug uit het water. In de aanloopronde was het verschil 20″ maar
titelverdediger Krug reed het gat snel dicht. Samen bleven ze uit de greep van achtervolgers Thomas
De Vleeschouwer en Ben Brems. De Vleeschouwer pakte de derde plaats.
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Ruben Geys verrast zichzelf in Lommel
Posted by: Hans Cleemput 09/08/2015 in Nieuws, Triathlon
De kwarttriatlon van Lommel leek op een strijd
tussen Willem Brems en Adam Lambrechts uit te
draaien. De twee hardrijders bouwden een
mooie voorsprong uit tijdens de 40 km fietsen,
maar thuisfavoriet Ruben Geys zette nog een
sterke loopproef neer en verraste zichzelf door
voor het tweede jaar op rij te winnen voor eigen
volk. Bij de dames tankte Stefanie Adam een
verdiende dosis vertrouwen met een
deugddoende zege.
Stefanie moest afrekenen met een sterke Sandra Wassink-Hitzert. De Nederlandse had twee zware
trainingsweken achter de rug, maar slaagde er niettemin in om in de 1500 meter zwemmen (zonder
wetsuit!) samen met Kaat Van Eynde een gat van 1 minuut te hebben op Adam. Die zette al snel orde
op zaken in het fietsen en nog voor halfweg ging de SP&O atlete aan de leiding. Met een voorsprong
van ruim twee minuten op Wassink-Hitzert en de naar de derde plaats opgerukte Marjolein Truyers
liep Stefanie vlot naar de overwinning.
“Nochtans was ik er niet gerust op,” vertelde Stefanie ons, “maar ik had wel een goed gevoel in het
lopen vandaag. De laatste weken had ik weinig gelopen door een blessure aan mijn voet. Ik weet nog
altijd niet goed wat er precies aan de hand was, maar vandaag voelde het allemaal prima aan. Dit is
dan ook een serieuze mentale opsteker voor mij,” aldus Stefanie.
Sandra Wassink-Hitzert werd tweede. “Meer zat er vandaag niet in. Na die twee zware
trainingsweken kon ik vandaag niet beter. Bovendien was Stefanie bijzonder sterk op de fiets,” aldus
Sandra. Birgit Massagé zorgde voor een compleet Lommels feestje door nog naar de derde plaats te
lopen. Marjolein Truyers werd vierde.
Bij de mannen gaf Stef Verachtert het tempo aan in het zwemmen. Samen met Willem Brems, Adam
Lambrechts en Tom Havekes kwamen ze met een kopgroep van vier uit het water, met ruim een
minuut op Daan Pex. Daarachter volgde een groepje met Tim Brydenbach en Tom Suetens. Iets
verderop, op 2’25 volgde Ruben Geys.
In Lommel mocht er niet gestayerd worden zodat eerst Tom Havekes en in de slotfase ook Stef
Verachtert moesten lossen. Brems en Lambrechts reden samen de wissel in en Willem Brems kwam
na 1 ronde lopen alleen aan kop door. Met een voorsprong van 1’15 op Ruben Geys leek het toen al
een spannende strijd te gaan worden. Geys stoomde door en kreeg de winnaar van Eupen van vorige
week op 2 km van de streep te pakken.
“Ik had dit nooit verwacht,” reageerde Ruben. “Ik merk in het zwemmen nog altijd de achterstand
die ik heb sinds mijn schouderblessure. In het fietsen zijn we niet echt dichterbij gekomen en ik
begon zelf al vrede te nemen met een mogelijke podiumplaats. Maar het publiek stuwde me vooruit
en toen ik Willem voor me zag, heb ik alles gegeven. Nooit gedacht dat ik hier opnieuw zou kunnen
winnen, dus dit is wel een super gevoel,” aldus winnaar Ruben Geys.
Willem Brems pakte de tweede plaats. Achter hem liep Marc Geerts nog naar de derde plaats na een
sterke loopproef.
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Simon (3de) en Claire (4de) terug op niveau in Riga
Posted by: Hans Cleemput 09/08/2015 in Nieuws, Triathlon
Wat zal het een emotionele ontlading
geweest zijn na de finish van zowel de
mannen als de vrouwen in de ETU
European Cup in Riga. In de sprinttriatlon
rekenden Simon De Cuyper en Claire
Michel af met alle pech die de rest van
hun seizoen in de soep liet draaien. Vooral
de podiumplaats van Simon zal een
enorme mentale opsteker zijn voor Le
Rabbit. En het is meteen de bevestiging
van zijn stijgende conditie en het seizoen
zit er nog lang niet op. Ook Claire Michel
mocht terugkijken op een sterke wedstrijd
met een mooie vierde plaats als resultaat.
Claire Michel kwam in Riga na 750 meter zwemmen als elfde uit het water op 45″ van de kop van de
wedstrijd. In het fietsen viel het veld uiteen. De Duitse Lisa Sieburger ging er hard vandoor en
stormde recht naar de zege. De Russische Valentina Zapatrina werd tweede. Claire Michel kreeg in de
laatste rechte lijn nog de Russische Mariya Shorets in het vizier maar onze landgenote kwam net tien
seconden te kort voor het podium.
Simon De Cuyper slaagde er wel in om
richting podium te lopen. Le Rabbit
maakte deel uit van een grote kopgroep
die na T2 aan een bijzonder snelle
loopproef begon. Alexander Bryukhankov
was daarbij de allersnelste. Zeven
seconden later klopte de Oekraïner
Oleksiy Syultkin onze landgenoot in de
spurt om het zilver, maar met een eindtijd
van 53’52 en een looptijd van 15’49 werd
het knap brons voor Simon. Arthur De
Jaegher werd knap 18de. Kjel De Hertog werd 45ste en Nicolas Tilman 50ste.
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Heemeryck en Ottevaere paken titels in Deinze
Posted by: Hans Cleemput 23/08/2015 in Nieuws, Triathlon
Waar zowat heel Deinze hoopte op een
overwinning van topfavoriet Frederik Van Lierde
was het zijn Oilservice-ploegmaat Pieter
Heemeryck die met de Belgische titel ging lopen.
Fre kreeg in het lopen af te rekenen met
maagproblemen en stapte al in de eerste
loopronde uit. Dat deed verder niks af aan een
indrukwekkend nummer van Pieter Heemeryck
die kampioen werd voor zijn ploegmakker
Hannes Vandermoere en SMO-Specialized
topper Alexis Krug. Charlene Ottevaere klopte
Birgit Massagé en Sophie De Groote.
Superhie en Ottevaere kwamen samen met
Francoise Theate en Stefanie Adam als eerste uit
de Leie na 2 km zwemmen. Theate zette haar
weg naar de titel bij de D50 alleen verder en
moest de drie laten gaan. In de tweede helft van
de 90 km fietsen verdween Adam uit de
wedstrijd. “Ik heb nog altijd last van een
blessure en er was afgesproken dat ik, wanneer
ik last zou ondervinden, meteen zou stoppen. Ik voelde al bij de voorbereiding dat het niet goed ging
met die voet en dus besloot ik om niet voluit te gaan in het fietsen en tijdig te stoppen,” aldus
Stefanie. Zo bleven er vooraan twee koploopsters over. Charlene Ottevaere en Sophie De Groote
bleven in de eerste loopronde nog dicht bij elkaar, maar dan zette Ottevaere een versnelling in.
Ze liep al snel vijf minuten uit. “Ik had het in de
slotronde van het fietsen al lastig,” vertelde
Sophie. “Ik heb halverwege het lopen zelfs even
gedacht aan stoppen, maar gelukkig ben ik
doorgegaan, want ik ben alsnog tevreden met
het podium.” In de slotronde moest ze de snel
lopende Birgit Massagé voor zich dulden. De
vriendin van Ruben Geys kwam vanuit de
achtergrond terug naar het zilver. Ook Charlene
Ottevaere was in de wolken met haar gouden
medaille. “Deze wedstrijd verliep perfect, al was het niet gemakkelijk. Zeker in het fietsen was het
zwaar, maar ik vond op een gegeven moment mijn ritme in het lopen. Ik was vorig jaar vierde en had
de focus gelegd op dit kampioenschap, maar ik had nooit durven dromen om effectief de titel te
winnen,” aldus de kersverse kampioen.
Bij de mannen kwamen Willem Brems en Pieter Heemeryck als eerste aan wal in het centrum van
Deinze. Ze telden 55 seconden voorsprong op Frederik Van Lierde, die achter Alexis Krug uit de Leie
kroop. Van Lierde kwam in het fietsen niet echt dichterbij. Sterker nog, Heemeryck reed in de laatste
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van vier rondes twee minuten weg van Brems en Van Lierde. In het lopen verloren we dus al snel
Frederik Van Lierde. Brems verloor ook snel terrein en het verschil ging halfweg al naar acht minuten.
“Toen was ik zegezeker en heb ik de wedstrijd verder gecontroleerd,” vertelde Pieter Heemeryck
achteraf. “Tegen een goeie Frederik Van Lierde had ik hier wellicht niet gewonnen, maar nu zocht ik
mijn eigen tempo en dat werkte. Zelfs in die slotronde bij het fietsen heb ik niet echt versneld, maar
reed ik op souplesse weg van Fre en Willem. Eens het gat gemaakt in het lopen ging het soepel. Ik
ben superblij met deze titel in mijn eerste BK op de lange afstand, al had ik in de slotfase ook bewust
wat gas teruggenomen om volgende week misschien voor de dubbel te gaan op de sprintafstand in
Chievres en nadien is er ook nog de Zwintriatlon in Knokke,” aldus de kampioen OD van 2014 en nu
dus ook kampioen LD.
Brems zag een podiumplaats nog aan zich voorbijgaan toen eerst Hannes Vandermoere vanuit de
achtergrond terugkwam. Vandermoere pakte het zilver en verwees Alexis Krug naar de bronzen
podiumplaats. Die moest nog alles uit de kast halen in de slotkilometer om een oprukkende Sylvain
Denis af te houden. Brems werd vijfde.

Jelle Geens in achterhoede in Stockholm
Posted by: Hans Cleemput 23/08/2015 in Nieuws, Triathlon
De WTS van Stockholm is geen onverdeeld
succes geworden voor Jelle Geens. De
SMO-Specialized was de enige landgenoot
aan de start in deze manche van de World
Triathlon Series, maar hij was ontgoocheld
met een 44ste plaats. Het liep de hele dag
niet goed. Vooraan pakte Javier Gomez
eindelijk zijn allereerste zege in Stockholm.
Met deze overwinning komt de Spanjaard
weer een stap dichterbij een vijfde
wereldtitel.
In Stockholm zat Gomez comfortabel in de
ruime kopgroep om met redelijk frisse
benen aan de 10 km lopen te beginnen. Hij
liep al snel meer dan een halve minuut uit
op drie achtervolgers. Gomez liep
onbedreigd naar een nieuwe overwinning.
Achter de Spanjaard ontspon zich een
gevecht met drie, waarbij de Portugees
Joao Pereira de snelste was op de slotklim.
Hij werd tweede voor de Australiër Aaron
Royle en de Zuid-Afrikaan Henri
Schoeman.
Jelle Geens was ontgoocheld. “Ik had een slechte dag. Ik heb heel de race naar een goed gevoel
gezocht, maar dat nooit gevonden. Op naar de volgende,” liet hij via Twitter weten.
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Rombaut en Vos triomferen in Gent
Posted by: Hans Cleemput 24/08/2015 in Nieuws, Triathlon
Zondag 23/08 was de Gentse Blaarmeersen
opnieuw het centrum van de recreatieve triathlon.
In de 4 wedstrijden van de 14de editie van de Mr T
Sporta Triathlon kwamen daar in totaal bijna 1400
atleten in actie. Het voorspelde noodweer in de
namiddag bleef uit, waardoor atleten en
supporters een schitterende dag beleefden.
De Just For Fun formule, voor velen de eerste
kennismaking met triathlon, had zo’n 100
deelnemers aan de start. Te horen aan de
commentaren aan de aankomst zal het in veel
gevallen niet bij deze kennismaking blijven.
Bij de Ladies moest Amber Rombaut de vorige
editie overslaan wegens haar deelname aan de
Youth Olympic Games, maar dit jaar stond ze terug
aan de start. Ze maakte haar rol van topfavoriete
waar door van start tot finish de leiding te nemen.
Elise Scheerens, winnares van vorig jaar, eindigde
op 20 seconden, na een sterke remonte in het
lopen.
Gevestigde
waarde
Mieke
Suys
vervolledigde het podium.
De heren Sprinter was met 460 deelnemers opnieuw volzet. Tijdens het fietsen vormde zich een
kopgroep van een 7tal atleten die gezamelijk aan het lopen begonnen. Yannick Vos was de
organisatie een prachtprestatie verschuldigd nadat hij op het nippertje van de wachtlijst op de
startlijst terecht kwam. Hij maakte die waar door de wedstrijd te winnen met 20 seconden
voorsprong op Kristof Hendrickx die vlak na ‘Voske’ uit het water was gekomen. Nicolas Tilman werd
derde.
Dit jaar stonden een recordaantal van 178 trio’s aan de start van de Team Relay. Zoals verwacht werd
er snoeihard gezwommen, gefietst en gelopen. De Sportambassadeurs Gent wonnen deze wedstrijd
in net iets meer dan 57 minuten.
Ook de 123athlon atleten van 3athlon.be deden het uitstekend. Yannick Verthongen, Gudrun
Verhelst en Josefien Van Osselaer haalden opnieuw vlot de finish. Voor Gudrun, die zelfs rugnummer
123 kreeg (puur toeval, maar wel mooi!) was het een eerste, maar geslaagde kennismaking met een
sprinttriatlon. Binnenkort leest u hier meer over hun avontuur.
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Belgische kampioene bevestigt op halve Almere
Posted by: Hans Cleemput 12/09/2015 in Nieuws, Triathlon
Charlene Ottevaere heeft de halve triatlon
van Almere gewonnen. De Belgische
kampioene op de halve afstand haalde het
vlot voor de Poolse Anna Wiese. De SMOSpecialized atlete legde de basis voor haar
overwinning in een sterke fietsproef.
Ze kwam met twee minuten achterstand uit
het water, maar zette dat in de 90 km
fietsen, met veel zijwind, snel recht. Met
drie minuten voorsprong op Anna Wiese en
meer dan 7 minuten op de Nederlandse
Marion Tuin begon ze aan de halve
marathon. Daarin liep ze nog verder uit om vlot na het BK in Deinze ook in Almere de halve triatlon te
winnen, in een tijd van 4u34’39. Wiese werd tweede, Tuin derde.
Ze was uiteraard tevreden, al leek ze niet helemaal blij na haar zwemproef. “Ja, het was best koud,
de eerste meters op de fiets, maar eens ik in mijn ritme kwam, ging het redelijk vlot. Ik had niet
verwacht dat ik na Deinze nog zo fris zou zijn. Bovendien is dit ondanks dat het vlak is toch een lastig
fietsparcours,” aldus Charlene.
Bij de mannen lag Evert Scheltinga lang aan de leiding, maar een lekke band maakte een einde aan
zijn ambities. Youri Severin nam stevig de leiding in handen. Hij haalde het na 4u08’32 met bijna
zeven minuten voorsprong op de Duitse Marius Lau. Sebastian Krusch werd derde. Adrian Siemons
was de beste Belg op de twaalfde plaats. Hij had 4u28’02 nodig voor de halve triatlon.

Rob Woestenborghs klasse te sterk in Ieper
Posted by: Hans Cleemput 19/09/2015 in Nieuws
Hij zit in de vorm van zijn leven tijdens zijn afscheidstournee. Na overwinning in de korte duatlon van
de Powerman Zofingen en de Grand Prix in Graz pakte Rob Woestenborghs zijn derde zege op twee
weken tijd. Toch was dit volgens Rob zijn laatste triatlon uit zijn carrière. Hij had graag de strijd
aangegaan met Stenn Goetstouwers en Lukas Bosmans, maar die vielen letterlijk weg. Gelukkig
boden ook Alexis Krug en Hannes Cool flink wat tegenstand.
Krug kwam alweer als eerste uit de Zillebeekvijver na 1.000 meter zwemmen, met een mooie
voorsprong op Stenn Goetstouwers en de verrassende Bert Decoene. Hannes Cool beperkte het
verschil tot een minuut en Rob Woestenborghs volgde op 3’45 van Krug.
Na één ronde fietsen zagen we Goetstouwers niet meer passeren. In een scherpe bocht ging Stenn
onderuit. Zijn achterwiel lag helemaal in de kreukels, maar gelukkig was de 185-Sportoase-Castelli
atleet zelf nog in orde, al kloeg hij wel over wat rugpijn. Ook Lukas Bosmans ging in dezelfde bocht
tegen het asfalt. “Ik bleef drie minuten groggy liggen, maar buiten wat hoofdpijn en een slag in mijn
voorwiel is de schade beperkt gebleven. Helaas heb ik de 3quest traditie niet kunnen verderzetten,”
aldus Lukas.
Rob Woestenborghs was ondertussen wel flink genaderd op Alexis Krug en een sterke Hannes Cool.
De drie wisselden nagenoeg samen. Krug kwam nog met kleine voorsprong op Woestenborghs en
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Cool voorbij het voetbalstadion, maar in de tweede ronde nam Rob vlot de maat van Hannes en
Alexis. En zo pakte hij een mooie overwinning in Ieper. Hannes Cool werd knap tweede na een zeer
sterke wedstrijd en een vermoeide Krug kwam als derde over de streep.
Daar achter zagen we Vincent Van De Walle naar de vierde plaats lopen. En in de strijd der
duursportwebsites haalde een sterke Ruben Verkempinck het voor triatlonwedstrijden.be met een
vijfde plaats terwijl onze huiscolumnist Glen Valentin twaalfde werd. Julien Brazy werd mooi zesde
en bewijst dat de inspanningen in het zwemmen zijn vruchten beginnen afwerpen. “Volgend jaar doe
ik nog de duatlons van het Grand Prix circuit, maar voor de rest wordt het allemaal triatlon, met als
hoogtepunt de Embrunman,” vertrouwde Do Brazyl ons toe na een felle strijd met Raphael Amato.
Rob Woestenborghs had liever de strijd
met Goetstouwers aangegaan. “Ik denk
dat Stenn nog een beetje vermoeid was
van Ruegen vorige week (waar
Goetstouwers vierde werd in de 70.3 –
red) want hij reed niet echt ver weg van
ons,” vertelde Rob. “Helaas zag ik hem
even later in de kant liggen na zijn
valpartij. Gelukkig had ik het parcours nog
verkend vooraf, want dat was een
verraderlijk bochtje. Het was de eerste
keer dat ik tegenover Alexis Krug en Lukas
Bosmans stond en ze hadden me verteld
dat ze alle twee sterk konden lopen. Helaas viel Lukas ook uit. En Alexis had blijkbaar geen topdag.
Maar ik had mijn handen vol aan Hannes Cool. Die bleef lang aanklampen en dreef me tot het
uiterste.
Al moet ik zeggen dat ik ook niet voluit kon lopen. Ik heb een stuk van mijn teen gestoten vandaag in
de tweede wissel. Het zag er niet proper uit, maar gelukkig kon ik wel door blijven lopen. Dit was
echt mijn laatste triatlon. Ik voelde me een beetje schuldig omdat ik in Knokke al afscheid had
genomen, maar het gaat momenteel super, dus wou ik deze graag meepakken. Volgende week volgt
nog de Grand Prix duatlon in Frankrijk, daarna ook nog Powerman Filippijnen en misschien
tussendoor het WK duatlon. Ik zit met Bart Aernouts in Hawaii en eigenlijk valt het best mee om vlak
na Hawaii het WK mee te pikken, zeker nu ik in vorm zit. Maar ik ga sowieso stoppen: de Hel van
Kasterlee wordt in december mijn allerlaatste wedstrijd,” aldus Rob.
Bij de vrouwen zit Ine Couckuyt in de vorm van haar leven. Ze miste een groot deel van dit seizoen
door een blessure, maar daardoor zit ze nu nog fris. De vice-Belgische kampioene sprinttriatlon
maakte er in de In Flanders Fields Triathlon een one-woman-show van. Ze telde na de 1.000 meter
zwemmen al een behoorlijke voorsprong op Joke Coysman en Mieke Suys, die later uit de wedstrijd
zou verdwijnen.
Coysman kreeg het gezelschap van Marjolein Truyers maar samen slaagden ze er niet in om tijdens
de 40 km dichter te komen op Couckuyt. Die vergrootte de kloof van 53″ tot 1’30 na één ronde lopen
en kon vlot naar een mooie overwinning stormen. In een langgerekte spurt haalde Truyers het zilver
binnen voor Coysman.
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Jelle Geens top in WTS Grand Final, dichtbij kwalificatie Rio
Posted by: Hans Cleemput 20/09/2015 in Nieuws, Triathlon
Jelle Geens heeft met een 8ste plaats voor
het beste Belgische resultaat bij de mannen
ooit gezorgd in de Grand Final van de World
Triathlon Series in Chicago. Sinds de
wereldkampioen gekroond wordt over 9
WTS-races is de Grand Final zowat het
officieuze WK geworden. Ook in de nacht van
zaterdag op zondag Belgische tijd werd er
een heroïsch gevecht geleverd, met de
Spanjaarden Mario Mola en Javier Gomez in de hoofdrol. Zij waren de snelste lopers van een ruime
kopgroep van zestig atleten. Gomez moest in een zinderende spurt de zege laten aan Mola, maar
pakte wel zijn vijfde wereldtitel en bevestigt daarmee zijn supersterstatus. Maar wij keken vooral vol
bewondering naar de topprestatie van Snelle Jelle, met wellicht de sterkste Belgische prestatie ooit
op de olympische afstand. Hij zet met een achtste plaats een stevige stap vooruit richting Rio.
Jelle Geens en Simon De Cuyper konden in de 1500 meter zwemmen de schade beperken. De
mannen moesten één grote ronde afleggen in het zwemonderdeel omdat de storm van de dag
voordien het ponton vernield had. Marten Van Riel zat in de eerste groep en probeerde een paar
keer mee in de aanval te gaan tijdens het fietsen. Maar in de voorlaatste fietsronde kwamen de
achtervolgers, met Jelle en Simon, alsnog aansluiten. Vier mannen, met onder andere de
Nederlander Marco Van der Stel, probeerden nog weg te geraken, reden dertig seconden bij elkaar,
maar in het lopen zetten Mola en Gomez snel orde op zaken. In de slotkilometer leek Gomez sneller
te zijn, maar Mola kwam er met een laatste krachtinspanning over en won na een schitterende 10 km
lopen. Gomez werd tweede én wereldkampioen. Richard Murray werd derde, maar het brons in de
WTS ging naar Vincent Luis.
Geens nestelde zich in een groepje dat streed
voor de top-12 plaatsen en liep naar een
onverwachte 8ste plaats. Na het olympisch
testevent in Rio vijf weken geleden, waar hij
13de werd met de 10de looptijd, toonde hij
nu opnieuw zijn absolute klasse. Met de 695
punten voor zijn achtste plaats verdubbelt hij
zijn huidige puntentotaal en maakt hij een
enorme sprong in de top-50 van de WTSranking. Jelle eindigt met 1345 punten op de 26ste plaats in de ranking. Daarmee komt hij heel erg
dichtbij kwalificatie voor Rio.
Simon De Cuyper probeerde in de aanvangsfase van het lopen mee te gaan met de betere lopers,
maar moest daarna zijn eigen tempo zoeken en werd 50ste op 4’39 van Mola. Marten Van Riel
stapte na het harde werk op de fiets uiteindelijk uit in het lopen met maagkrampen. Marten is 63ste
in de eindranking, Simon, met slechts 3 wedstrijden, 124ste.
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Dubbelslag voor SMO-Specialized
Posted by: Hans Cleemput 27/09/2015 in Nieuws, Triathlon
De finale van de T3 Series in Lille heeft
alle verwachtingen meer dan ingelost. Er
werd flink gerekend aan de finish voor de
eindranking, met SMO-Specialized twee
keer als grote winnaar. Maar ook de
individuele prestaties waren mooi om
zien, met Marten Van Riel en Emma
Pallant die de overwinning behaalden.
Pallant was al eerder door SMOSpecialized aangetrokken voor de T3
Series maar kende in Lille haar Belgisch
triatlondebuut. Ze zat samen met Amber Rombaut en Maya Kingma in de kopgroep, waardoor SMOSpecialized in een zetel zat richting eindzege in de T3 Series. De Britse Pallant liep bijzonder sterk en
pakte de dagzege voor een overtuigende Charlotte Deldaele en een oprukkende Xenia Luxem.
Achter Deldaele deden ook haar Izegemse ploegmaats Ine Couckuyt, Karolien Weuts en Leen Vanden
Daelen het voortreffelijk. Zo stormde EFC-ITC in deze finalewedstrijd dankzij de dubbele punten nog
voorbij het 185-Sportoase-Castelli team uit Wuustwezel en pakte de club uit Izegem het brons. Het
zilver was voor Atriac Antwerpen met Heleen Adams, een sterke Heidi Veramme, Ines Van Troyen en
Lore Muys.
Bij de mannen moesten challengers SP&O Mechelen en MDP Trille winnen en rekenen op één van de
ploegen uit de top-3 die buiten de eerste 5 zouden vallen. Dat laatste lukte, want zowel Atriac
Antwerpen als KTT Zamaro Triper4mance kenden een moeilijke dag. En dus lag de eindzege al snel
binnen handbereik van SMO-Specialized. Met Willem Brems, Alexis Krug, Edo Van der Meer en Simon
De Cuyper had de ploeg uit het Meetjesland in het zwemmen al vier man in de kopgroep. De vier
bleven vlot voorin en verzekerden de dubbele eindwinst voor de club uit Sint-Laureins.
TRIGT en LTTL-Oilservice kwamen ook collectief sterk voor de dag, maar de dagzege was voor Marten
Van Riel die in de spurt sneller was dan Pieter Heemeryck. Erwin Vanderplancke werd derde.
Daarachter was het vooral uitkijken naar Atriac en KTT, maar die hielden net voldoende punten over
om alsnog zilver en brons te pakken in de allereerste eindranking van de T3 Series.
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Jelle Geens bevestigt in Cozumel
Posted by: Hans Cleemput 04/10/2015 in Nieuws, Triathlon
Na zijn schitterende prestatie in de Grand
Final van de World Triathlon Series in
Chicago heeft Jelle Geens opnieuw de
bevestiging gebracht dit weekend tijdens
de wereldbeker triatlon in Mexico. Onze
landgenoot werd knap vijfde in Cozumel.
Ook bij de vrouwen deden onze
landgenotes het uitstekend.
Claire Michel veroverde een knappe
negende plaats en Katrien Verstuyft werd
14de. Voor beide dames alleszins een mentale opsteker na een lang en zwaar seizoen. De nieuwste
Belgische internationale atlete Valerie Barthelemy moest nog wat leergeld betalen op de fiets. Zij
kwam met de kopgroep uit het water maar viel daarna ver terug. Ze liep nog naar een 59ste plaats.
Bij de mannen bleven de verschillen zeer beperkt in het zwemmen. Daardoor kregen we meteen na
de wissel een immens grote kopgroep waaruit niemand echt wegraakte. En dus kwam het aan op het
lopen. Daarin stond er geen maat op Richard Murray die naar de overwinning snelde. Daarachter
kregen we een spannende spurt met een achttal atleten, waaronder Jelle Geens. Die werd knap
vijfde, op vier seconden van de zilveren Kyle Jones. Het verschil met Murray bedroeg slechts 15
seconden.

Van Riel tweede op Militaire Wereld Spelen
Posted by: Hans Cleemput 10/10/2015 in Nieuws, Triathlon
Marten Van Riel heeft voor een
knalprestatie gezorgd tijdens de Militaire
Wereld Spelen in Zuid-Korea. Onze jonge
landgenoot liet dit seizoen al een paar
keer zien dat hij stilaan aansluiting vindt
bij de absolute wereldtop op de
olympische afstand. Zaterdagmiddag
plaatselijke tijd, terwijl het in Hawaii nog
vrijdagavond was en in België al
zaterdagochtend, werd Marten knap
tweede
te
midden
een
sterk
internationaal deelnemersveld.
Marten werd in 1u49’32 tweede op 21 seconden van de Franse winnaar Pierre Le Corre. Naast het
zilver voor Marten was er ook een bijzonder knappe vierde plaats voor Simon De Cuyper. Samen met
de 23ste plaats van Thomas Jurgens en de 41ste van Bart Borghs was deze prestatie goed voor
opnieuw een bronzen medaille in het landenklassement voor de Belgische militaire ploeg. Het goud
ging naar Zuid-Korea, het zilver was voor Brazilië.
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Ironman Hawaii: Timothy Van Houtem snelste Belg
Posted by: Hans Cleemput 11/10/2015 in Hawaii, Nieuws, Triathlon
“From Belgium, you are an Ironman”…
Het viel ons op hoeveel keer we het
ondertussen al te horen hebben
gekregen. En dat wil zeggen dat er flink
wat Belgen een scherpe tijd hebben
neergezet in dit WK Ironman. De snelste
van alle Belgen in Hawaii was Timothy
Van Houtem, die in 9u00’02 naar de 28ste
plaats overall stormde. Het leverde hem
de winst op in de M30 categorie.
Timo was drie minuten sneller aan de
finish dan Frederik Van Lierde, al blijft een
age group wedstrijd natuurlijk nooit te
vergelijken met die van de pro’s. Timo was dan ook enorm tevreden, al drong het nog niet helemaal
tot hem door. “Dit is het zwaarste wat ik ooit gedaan heb. Ik had nooit verwacht dat het zo goed zou
gaan, zeker niet gezien de hitte,” aldus Timo in een eerste reactie. Straks volgt nog een uitgebreid
video-interview met de jongste Van Houtem. Zijn oudere broer, herstellende van een spierscheur en
nauwelijks nog gelopen tot aan deze Ironman, werd 530ste in 10u20’25.
Bij de overige age groupers kregen we gemengde reacties. Sam Gydé had het over “een lesje in
nederigheid”. Wim Van De Wielle was supertevreden, al viel hij net naast het podium. Verder
spraken we Hans Van Den Buverie, Ben Verlet, Bert Martens, Kevin Maggen, Yannick Antoine, Toon
Veldeman en Maarten Seghers. Hun reacties en die van andere Belgen krijg je straks en de komende
dagen hier te lezen.
Bij de vrouwen werd Deborah Van Gossum de beste Belgische. Zij finishte na 11u03’13 met de
Belgische driekleur rond de schouders. Vlak achter haar kwam Caroline Devos als tweede Belgische
over de streep. Net voor hen finishte Christian Meuser voor de 15de keer in 11u06’15.

www.smo-specialized.be

100

SMO-Specialized triatlon team

persmap 2015

Timothy Van Houtem: “Gedacht aan de laatste weken en
doorgezet”
Posted by: Hans Cleemput 11/10/2015 in Hawaii, Nieuws, Triathlon
Timothy Van Houtem was in Hawaii onze beste
landgenoot. Wie dat twee maand geleden zou
gezegd hebben, werd meteen voor gek
verkondigd.
Een
complexe
drievoudige
sleutelbeenbreuk na een val in de afdaling van
Bourg d’Oisans in de parcoursverkenning van de
triatlon van Alpe d’Huez leek een streep te gaan
zetten door de deelname van Timo. Maar
zaterdag stond hij er, en hoe… “Het was enorm
zwaar. Na het fietsen wou ik eerst opgeven omdat ik misschien iets te veel gegeven had, maar toen
dacht ik aan wat ik de laatste weken allemaal doorgemaakt heb en ben ik toch doorgegaan,” vertelt
Timo.

Geen nieuwe stunt van Jelle Geens
Posted by: Hans Cleemput 18/10/2015 in Nieuws, Triathlon
Het is een lang seizoen geweest voor Jelle Geens
en de inspanningen van de laatste weken
hebben blijkbaar ook hun tol geëist. Onze
landgenoot slaagde er in de ITU Wereldbeker
van Alanya nog wel in om mee te fietsen met de
kopgroep, maar had in Turkije niet de
loopbenen van Chicago. De Portugees Pereira
toonde zich de snelste loper en won de
spannende race.
Jelle verloor een minuut in het zwemmen, maar
kwam in een sterke groep terecht die het verschil met de leiders wist te overbruggen. Vooraan
kregen we een groot peloton, waaruit Christophe De Keyser helaas wegviel. Geens ging wel mee tot
aan de wissel, maar kwam niet in zijn normaal loopritme. Meer dan een 53ste plaats zat er zondag
niet in. Joao Pereira was de snelste en klopte de Noor Kristian Blummenfelt en de Canadees Kyle
Jones. Jelle was ontgoocheld: “Het ging goed de eerste anderhalve kilometer, daarna ben ik compleet
stilgevallen.”
Volgende week volgt de laatste wereldbeker van dit seizoen in het Koreaanse Tongyeong, met Simon
De Cuyper, Marten Van Riel en Christophe De Keyser.
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XIII. Overige persberichten op het internet

SMO-Specialized Triatlonteam zet sponsors en atleten in de
bloemetjes
Bron: Het Nieuwsblad. 12/12/2014 om 10:01 door Michel Wijne
EEKLO - Naar jaarlijkse traditie sloot SMOSpecialized Triatlonteam het seizoen af met
een feestelijke bijeenkomst in restaurant De
Roste Muis. De sponsors en atleten werden er
uitgebreid bedankt voor hun inzet voor de
club.
‘Het Belgische triatlonseizoen zit erop. Onze
club heeft weer een schitterend jaar achter de
rug met heel wat regionale overwinningen en
provinciale en Belgische titels’, zegt sportief
verantwoordelijke Michael Dewilde die met De sponsors werden getrakteerd op een walking dinner en
een goed gevoel terugblikt op 2014. ‘We zijn kregen een mooie clubkalender mee naar huis.Foto: ©
Michel Wijne
ook heel tevreden dat we in de running blijven
voor de Olympische Spelen van Rio!’
Run & Bike 2015
Op zaterdag 1 januari 2015
organiseert
SMO-Specialized
Triatlonteam in Watervliet de
vierde editie van de Run & Bike.
Deelnemers moeten in duo een
traject van 13 km (ruim 50
procent off-road) afleggen.
‘Onze Run & Bike is de
intensieve wintertraining bij
uitstek. Uiteraard is het ook
een mooie gelegenheid om
eens samen met vrienden en
familie van de natuur te De triatleten van SMO-Specialized Triatlonteam blikken terug op een mooi
genieten.’
Per
categorie seizoen.Foto: © Michel Wijne
(Heren, Dames en Gemend duo) worden er voor de eerste drie mooie prijzen voorzien. Inschrijven
voor de Run & Bike 2015 kan op de website van SMO-Specialized Triatlonteam.
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Favorieten winnen Run en Bike 2015 in Watervliet
Bron: Het Nieuwsblad - 15/01/2015 om 01:17 door Emiel Tack
SINT-LAUREINS - In de 4de editie van de Run & Bike in Watervliet hield de organisatie van het
SMO-Specialized Team het tussen een paar felle regenbuien door gelukkig droog, maar de
westenwind was wel overvloedig aanwezig.
Met 55 teams aan de start, mocht het
Meetjeslandse Triatlon Team in samenwerking
met joggingclub De Krekenlopers, terug een
kwalitatief deelnemersveld verwelkomen.
In
laatste instantie werd door de organisatoren, uit
veiligheidsoverwegingen, het parcours nog licht
gewijzigd. Op het gedeeltelijke offroad parcours
van 13 km in de polders had een forse wind zo
goed als vrij spel. En dus was de tactische aanpak
mogelijk doorslaggevend in deze discipline waar er
samen gelopen en gefietst wordt, maar waarbij de atleten ongelimiteerd mogen wisselen. De WestVlamingen Kenneth Vandendriessche en Vincent Van de Walle maakten de beste keuzes. ETZ’er Van
de Walle en zijn ex-ploegmaat Vandendriessche, haalden het met meer dan een minuut voorsprong
op broers Hans en Henk Omey. Timothy Van Houtem en Michael Dewilde behaalden het brons voor
de thuisploeg. Olympiër Peter Croes werd samen met youngster Glenn Van Hout knap zevende.
Bij de mixploegen waren Kurt Jurgens en Ilse Geldhof aan het feest. Zij moesten wel het onderste uit
de kan halen om een ander triatlonkoppel af te houden. De nieuwkomers bij SMO-Specialized, Alexis
Krug en zijn vriendin Anne Arnouts, werden tweede op slechts 8 seconden. De Meetjeslanders Bavo
Sierens en Katrein Cuypers (Maldegem) vervolledigden het podium in de mixed categorie.
Bij de dames bracht SMO-Specialized een mix van jong en oud in stelling, maar de 16-jarige belofte
Amber Rombaut en de ex-Olympiër Mieke Suys (46) moesten de duimen leggen tegen het favoriete
185-Sportoase duo Kirsten Nuyes en Eline Desaunois. Zij pakten reeds voor de derde keer de
eindoverwinning. Ook hier ging de derde plaats naar een Meetjeslandse dames met Charlotte Van De
Velde en Elke De Vreese pakten het brons.
Het jonge SMO-geweld met Josse Dhont en Robbe De Dobbelaere uit Adegem haalden het in de
jeugdcategorie (-16 jaar).

www.smo-specialized.be

103

SMO-Specialized triatlon team

Jelle Geens en
kwarttriatlon

Katrien

persmap 2015

Verstuyft

zijn

Belgisch

kampioen

Bron: Het Nieuwsblad - MA 08/06/2015 - 11:41
Jelle Geens en Katrien Verstuyft
hebben aan de Meren van de Eau
d'Heure in Wallonië de Belgische
titels veroverd op de olympische
afstand in het triatlon. Voor Geens
is het de eerste keer dat hij de
driekleur te pakken heeft, voor
Verstuyft is het al haar vierde.
Jelle Geens legde de 1,5 kilometer
zwemmen, 40 kilometer fietsen en
10 kilometer lopen af in 2u01'16".
De 22-jarige student industrieel ingenieur won voor uittredend kampioen Pieter Heemeryck en
Jonathan Wayaffe. Zijn aparte tijden: 19'30" voor het zwemmen, 1u08'49" voor het fietsen en 32'57"
voor het lopen. Het is zijn eerste Belgische titel bij de elite.
"Ik heb vrij goed gezwommen, ben in het fietsen naar de kopgroep gereden en in het lopen ben ik
over Pieter Heemeryck gegaan. Ik vreesde Pieter nog wel, maar ik wist dat mijn loopvorm zeer goed
was, dus had ik er wel vertrouwen in", zegt Geens aan RunningNieuws.
Geens heeft de ambitie om deel te nemen aan de Olympische Spelen. "Op de olympische ranking sta
ik 46e. Ik moet half mei 2016 in de top 55 staan om te mogen gaan. Ik reis zowat de hele wereld af
om punten te pakken, zodat ik er in Rio bij kan zijn."
"Nu ga ik examens afleggen en dan vertrek ik op hoogtestage voor het EK, dat mijn hoofddoel is dit
jaar. Ik ken de deelnemerslijst nog niet, maar ik wil er goed zijn. De top 16 wil ik zeker, misschien wel
meer."
Top 3 bij de mannen:
Jelle Geens in 2u01'16"
Pieter Heemeryck 2u01'46"
Jonathan Wayaffe 2u02'01"
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TRIATLON 111 TRIATLON - TIMOTHY VAN HOUTEM WINT
VERRASSEND VOOR DE TWEEDE MAAL IN LA ROCHE
Bron: Het Nieuwsblad – 17/06/2015 om 02:55 door WILLY GOOSSENS
ROOSDAAL - Tot zijn eigen grote verbazing won Timothy
Van Houtem zondag de 111 Triatlon van La Roche. ‘Mijn
benen voelden echt niet goed aan’, aldus de
Roosdaalnaar, die de dagen voordien nog maar eens met
een oorontsteking kampte.
Voor Timothy Van Houtem was het een absolute
tegenvaller toen hij vorige week voor de vierde maal in
enkele maanden met een oorontsteking opgezadeld zat.
‘Telkens weer antibiotica nemen is nu ook niet erg
bevorderlijk voor de conditie’, vertelde de Roosdaalnaar
voor de start van de 111 Triatlon van La Roche.
‘Meer dan waarschijnlijk liep ik die bacterie ergens tijdens
een of andere zwemproef op, maar langs de kant blijven,
dat kan ik niet. Hoe dan ook is La Roche een wedstrijd die
me heel goed ligt. Zowel in het fietsen als in het lopen
moeten immers heel wat hoogtemeters overbrugd
Timothy Van Houtem: ‘Mijn benen voelden echt
worden.’
niet goed aan.’Foto: Johnny De Saedeleer
Van Houtem startte tijdens het zwemmen onverhoopt goed. ‘Ik kwam slechts twee minuten na een
topper als Tim Brydenbach uit het water. Eens op de fiets voelde ik dat ik niet over de allersterkste
benen beschikte. Ik was dan ook enorm verwonderd dat ik de kopgroep met onder meer Bert
Jammaer zo snel te pakken had.’
Onregelmatig
‘Mijn verbazing steeg nog meer toen plots niemand meer volgde en ik met een voorsprong van vijf
minuten aan de 10 kilometer lange slotloop kon beginnen. De hele tijd had ik me aan een terugkeer
van Seppe Odeyn verwacht, maar die kwam er niet. In die slotloop kon ik dan ondanks de
opkomende warmte mooi standhouden.’
Van Houtem startte het seizoen met een 13de plaats op het EK lange afstand in Rimini. ‘Op zich vrij
goed, maar ik had er toch meer van verwacht. Vooral het zwemmen was die dag een echte
tegenvaller: een beetje onbegrijpelijk omdat ik er deze winter onder leiding van mijn trainer heel
hard aan gewerkt had. Meer dan waarschijnlijk heeft het onregelmatig presteren veel te maken met
de infectie die ik opliep.’
Van Houtem heeft nog een stevige agenda af te werken. ‘Dat klopt, over twee weken is er al de
Ironman van Nice. In juli werk ik tijdens een hoogtestage in de Franse Alpen ook nog de
afstandstriatlon van Alpe d‘Huez af.’
‘Met ook nog de triatlon van Wiesbaden en het WK 70.3 Ironman in het Oostenrijkse Zell-am-See
moet ik dan helemaal klaar staan voor de race waar ik in feite een heel jaar naar uitkijk: de Ironman
van Hawaï.’
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Timothy Van Houtem wint voor tweede keer 111-triatlon La Roche
Bron: Regiopunt.be - ROOSDAAL SPORT | DOOR STEFAN VAN DE WEYER OP 19/06/2015
In de 111-triatlon in La Roche stond er geen maat op
Timothy Van Houtem uit Roosdaal. Hij won al voor de
tweede keer deze wedstrijd en wel met liefst zes
minuten voorsprong op tweede Seppe Odeyn en dit
ondanks een hardnekkige oorontsteking. Hij liep de
hele finale op kop en vergrootte zelfs het verschil met
de eerste achtervolgers. Deze zege bekijkt hij als een
mooie mentale opkikker voor de Ironman van Nice
over een kleine twee weken.
De start van de SMO-atleet in La Roche 111 was lang
onzeker door een oorontsteking. Hij moest er één km
zwemmen, honderd km fietsen en elf km lopen
overwinnen en dat deed hij met verve.
"Hoewel het een omloop is die mij op het lijf
geschreven is, was het een toch een totaal
onverwachte overwinning. Vorige week rond deze tijd
dacht ik omwille van een bacteriële infectie in de oren
zelfs niet aan starten. Door de antibiotica draaide het
totaal niet op training. Het waren mijn ouders en
trainer Bart Decru die mij toch overtuigden om te
starten en gewoon af te wachten hoe het lichaam zou reageren. Het zwemmen was voor mijn doen
goed. Op het zware fietsparcours voelde ik echter al snel dat ik niet de macht van voorheen in de
benen had, wellicht door de infectie. Het verbaasde mij dan ook wat dat ik zo snel de aansluiting kon
maken met de kopgroep, met daarbij onder andere toppers zoals Jammaer en Brydenbach. Bij de
eerste beklimming van de Col de Haussire besloot ik van te doseren en op tempo naar boven te
rijden. Bovenaan was ik plots alleen en besloot ik door te zetten. Hoewel mijn voorsprong
stelselmatig groeide, ging ik er toch nog altijd vanuit dat Seppe Odeyn, toch heel sterk bezig de
laatste maanden, zou terugkomen met in zijn zog nog een aantal sterke lopers. Bij het binnenrijden
van de wisselzone was mijn voorsprong echter al opgelopen tot vijf en een halve minuut, dat was
ietwat geruststellend. Het lopen ging nog goed waardoor ik finaal voor de tweede maal La Roche kon
winnen", herinnert de sterke winnaar zich."Op vaderdag winnen voor mijn vader en moeder die zich
achter de schermen veel wegcijferen voor mij, doet deugd. Ook mijn trainer en mijn ploeg, het SMOSpecialized team, hebben hier een groot aandeel in. Jelle Geens en Willem Brems gaven vorige week
al het goede voorbeeld. Ik hoop dat er deze week een definitieve oplossing voor mijn
oorontstekingen van de voorbije maanden wordt gevonden. Dit zodat ik binnen twee weken honderd
procent fit aan de start van de Ironman van Nice kan staan. Een totaal andere wedstrijd, maar ik wil
er het maximale uithalen. H et het nieuwe format dat er volgend jaar zit aan te komen, bestaande uit
twee km zwemmen, vierentachtig km fietsen en zestien km lopen, zal het wellicht moeilijker worden
voor mij. Het fietsparcours wordt echter nog zwaarder en daar kijk ik dan ook nu al naar uit".
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Triatleet Timothy Van Houtem knap vierde in Ironman Nice
Bron: Regiopunt.be - ROOSDAAL SPORT | DOOR STEFAN VAN DE WEYER OP 01/07/2015
Na zijn tweede overwinning in
de 111-triatlon van La Roche zag
het er goed uit voor triatleet
Timothy Van Houtem (29) uit
het Roosdaalse gehucht Poelk.
Zijn voorbereiding naar de
Ironman van Nice was goed
ingezet.
Wat
hij
echter
presteerde in zijn vijfde Ironman
ooit
als
niet-prof
was
verbazend.
Slechts
drie
(prof)atleten deden het beter
dan hem.
"Ondanks de massastart heb ik vrij "rustig" kunnen zwemmen en heb ik op mijn niveau gepresteerd.
Het lastige fietsparcours was absoluut op mijn maat gemaakt. Ik kon vrij snel opschuiven en na
zeventig kilometer zat ik tussen de grote jongens, hoewel ik als amateuratleet vijf minuten later
gestart was. Na honderdzestig kilometer mistte ik een bocht, gelukkig erg en kende ik een dipje. Mijn
vrees was dan ook dat ik te snel was gegaan op de fiets. In de marathon voelde het echter nog
relatief goed aan. Na twintig kilometer kreeg ik het wat moeilijker, ik moest even op de tanden
bijten. Wetende dat ik voor een vierde plaats aan het lopen was, gaf mij vleugels", kijkt de atleet van
de SMO-formatie op zijn prestatie terug." Het is nog altijd ongelooflijk dat ik als amateur vierde kan
worden in een wedstrijd zoals deze. Zelfs mijn trainer was er niet goed van. Hij drong er op aan van
het nu eventjes rustig aan te doen en dan op te bouwen naar de tweede seizoenshelft", wist de
bediende van beroep uit Frankrijk te vertellen. Door zijn prestatie kwalificeerde hij zich voor het
wereldkampioenschap Ironman in Hawaï komende herfst.

Simon De Cuyper zal vorm testen in triatlon van Vilvoorde
Bron: Regiopunt.be - LEUVEN SPORT | DOOR STEFAN VAN DE WEYER OP 03/07/2015
Simon De Cuyper start zondag in de 1/8ste triatlon
in Vilvoorde. Een comeback sinds hij even met
sporten moest stoppen toen er in april klierkoorts
bij hem werd vastgesteld. Hij was met deze ziekte
eerder al in enkele manches van de World Triatlon
Series gestart, met een minder resultaat als gevolg.
De Leuvenaar bekijkt Vilvoorde als de ideale
voorbereiding voor wat nog komen moet.
In juni kon hij voorzichtig beginnen trainen.
"Het is de bedoeling om de komende drie races
wat leermomenten te hebben en beter te weten te komen waar ik conditioneel juist sta. Na
Vilvoorde start ik op het EK in Genève en de WTS-manche in Hamburg. Zodat ik van daaruit kan
verder werken naar de WTS manche van Edmonton (06/09) en de WTS Grand Final in Chicago
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(19/09) als belangrijkste races van dit seizoen", opent de twintiger die mikt op de Olympische
Spelen."Ik hoop in Vilvoorde om opnieuw plezier te beleven aan het racen, en zie het ook als een
intensieve trainingsprikkel in functie van Genève en Hamburg die er snel aankomen. Het zal voor mij
de eerste keer zijn dat ik in Vilvoorde mee doe. Ik was er al een paar keer als supporter en de
organisatie zag er altijd wel piekfijn uit. Het lijkt me zeker plezant om daar eens deel te nemen. Het is
een snelle omloop op de fiets met enkele technische stukken met keerpunten van honderdtachtig
graden, maar dat vind ik wel leuk. Het publiek kan er de race goed volgen en deelnemers meerdere
keren zien dus dat is wel een meerwaarde. Ik bekijk Mets, Goris, Veramme en Swinnen als de
mannen om in het oog te houden. Ik weet niet of er verder nog veel toppers meedoen", besluit de
voormalig Belgische kampioen kwarttriatlon van SMO.
Ondanks zijn acute aanval van klierkoorts behoudt het BTDF (Belgische Triatlon en Duatlon Federatie)
zijn vertrouwen in Leuvenaar Simon De Cuyper. Hij behoort tot de selectie voor het EK Triatlon in
Geneve bij de elites (09-12/07)

Leuvense triatleten top in sprinttriatlon van Vilvoorde
Bron: Regiopunt.be - VILVOORDE SPORT | DOOR STEFAN VAN DE WEYER OP 05/07/2015
De sprinttriatlon van Vilvoorde werd door
Olympiër en Leuvenaar Simon De Cuyper.
Tijdens het finale lopen ging hij er als een
raket vandoor, niemand had daarop een
antwoord. Zijn stadsgenoot Tom Mets
volgde op een kleine minuut als tweede
en Stijn Goris, ook al een Leuvenaar
bezette plaats drie. Thuisatleet Tim Van
Hamme moest genoegen nemen met een
vierde stek, zijn vader Hugo Van Hamme
was de beste in de masterscategorie. Bij
de vrouwen won Leuvense Lore Vanclooster voor teamgenote Charlotte Verhaegen uit Herent en
Ninke Meynen.
De triatleten werden op bijna alle seizoenen getrakteerd, eerst was er een tropische hitte, gevolgd
door een zandstorm waardoor de EHBO-tent bijna ging vliegen. Daarna werd de wind guurder en
finaal werden ze net na de aankomst getrakteerd op een ouderwetse plensbui.
Bij de mannen kwam Goris als eerste op het droge, De Cuyper volgde als derde, Mets als vierde,
Wannes Swinnen volgt als vijfde, Van Hamme was toen zesde, Leuvenaar Koen Veramme achtste.
Tijdens het fietsen vormde zich een groepje van acht bestaande uit De Cuyper, Goris, Van Hamme,
Swinnen, Tilman, Mets, Veramme en Wayaffe. De Atriacleden probeerden De Cuyper aan te vallen
maar faalden in hun opzet. Op de fiets namen De Cuyper en Swinnen even de leiding en zo kwamen
ze ook binnen in de wisselzone. Eens te voet schoot de SMO-atleet als een pijl uit een boog, er viel
niets tegen te doen. De Cuyper vergrootte enkel zijn voorsprong, zijn zege kwam niet meer in gevaar.
Thuisatleet Van Hamme probeerde dichter bij Goris te komen, maar moest het tegen hem afleggen
op ervaring. Zijn vader Hugo werd in totaal zestiende en kroonde zich als eerste master." Het was
close, but no cigar, voor het podium", reageerde vierde en Vilvoordenaar Tim Van Hamme."Ik ben
tevreden, het lopen ging me goed af. Op de fiets vielen we De Cuyper aan, maar zonder succes. Ik
ben te snel beginnen lopen, op het einde ging het moeizamer", reageerde de vierde van Atriac net na
de aankomst.
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Bij de vrouwen kwam Verhaegen als het eerste uit het water, Vanclooster zat niet zo ver achterop.
Tijdens het fietsen kwamen ze samen. Het duo van TD Leuven -Verbinnen Sport vergrootte zo hun
voorsprong op de rest. Toen ze naar de wisselzone kwamen, bedroeg het verschil op de derde al
ongeveer twee minuten. Ze begonnen samen te lopen, na een kleine vijftig meter bleek Vanclooster
betere loopbenen te hebben haar blonde ploeggenote. Vanclooster won met een kleine driekwart
minuut bonus op Verhaegen, Meynen was derde.
Bij de junioren en jeugd A plaatste Landense triatleet Marnicq Clarebots zich als zesde, de tiener van
de Trilleformatie werd tweede junior.

Triatleet Simon De Cuyper kon opnieuw diep gaan in Vilvoorde
Bron: Regiopunt.be - VILVOORDE SPORT | DOOR STEFAN VAN DE WEYER OP 06/07/2015
Leuvense triatleet Simon De
Cuyper
herrees
in
de
sprinttriatlon in Vilvoorde zoals
een feniks uit zijn assen. Na een
lastige periode waarin hij moest
genezen van klierkoorts kon de
atleet van SMO voor het eerst
opnieuw
diep
gaan.
De
tegenstand kon er tijdens het
lopen van meespreken, ze zagen
hem nog de eerste meters en
daarna pas na de aankomst.
"Ik ben tevreden, dit was echt
het gevoel dat ik wilde hebben, namelijk dat ik diep kon gaan op bepaalde momenten. Tijdens de
eerste fietsronde kon ik goed doorfietsen met Stijn Goris. De Atriacers probeerden ons te bestoken,
maar dat lukte niet. Het was leuk om met Stijn te presteren", opent de winnaar."Ik kon echt vol
doorgaan, dit was mijn eerste echte intensieve training, die vijf loopkilometers waren echt afzien.
Met het oog op het Europees kampioenschap volgend weekend betekent dit uiteraard niets, maar
het schenkt wel een mooie morele boost. Dit is een groot verschil tegenover enkele maanden
geleden. Het is ook leuk om nog eens in eigen land te winnen en uiteraard is dit ook leuk voor de
sponsor".
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Student en triatleet Jelle Geens is klaar voor EK
Bron: KU Leuven - 07 Jul 2015 - Tom Van de Weyer
Student Industriële Wetenschappen Jelle Geens
kroonde zich begin juni tot Belgisch kampioen
kwarttriatlon. Momenteel tracht hij zich te
plaatsen voor de Olympische Spelen van 2016
en bereidt hij zich voor op het Europees
kampioenschap in Genève. “Ik voel dat het
beste nog moet komen.”
Op 7 juni haalde Snelle Jelle goud op het
Belgisch kampioenschap kwarttriatlon aan de
Meren van l’Eau d’Heure. Een zege die voor hem
niet helemaal als een verrassing kwam. “Ik was bij de favorieten”, zegt Jelle Geens. “Vorig jaar kwam
ik al dicht bij de Belgische titel. Toen moest ik in de slotfase lossen, want ik kreeg een hongerklop.
Dat wilde ik dit keer niet laten gebeuren. Ik was gebrand op de titel.”
Doel voor ogen
Jelle volgt de richting Industriële Wetenschappen. De examens verliepen goed, maar hij had geen tijd
om de resultaten af te wachten. Meteen na het laatste examen vertrok hij naar Font-Romeu in de
Franse Pyreneeën. “Ik ben hier op hoogtestage”, zegt hij. “Het is een mooie locatie om te trainen. Ik
blijf tot 8 juli en dan reis ik door naar Genève voor het Europees kampioenschap.”
De Olympische afstand in kwarttriatlon bestaat uit 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en
10 kilometer lopen. “Voor deze sport heb je een enorm doorzettingsvermogen nodig. Ik train twee
tot drie keer per dag, en zit vier keer per week in de fitness.” Ook opofferingen horen erbij, weet
Jelle. “Ik kan niet volop genieten van het studentenleven. Dat valt soms zwaar. Ik ga elke dag om tien
uur slapen, want om zeven uur ’s morgens heb ik al zwemtraining. Maar ik weet waarom ik het doe.
Je moet een doel voor ogen hebben, anders is triatlon een hel.”
Het doel van Jelle is glashelder: de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Om daar te
geraken, moet hij zich scharen bij de 55 besten op de Olympische ranglijst. Momenteel staat hij op
de 46ste plaats. “De lijst wordt midden mei 2016 afgesloten. Ik doe er nu alles aan om bij die 55 te
horen. Daarom neem ik wereldwijd deel aan wedstrijden waar ik punten kan sprokkelen voor de
ranglijst.”
Europees kampioenschap
De volgende halte is het Europees kampioenschap, dat op 11 juli plaatsvindt in Genève. “Daar
finishen in de top 16 moet mogelijk zijn. Maar ik voel dat er nog meer in me zit. In lopen en fietsen
ben ik al heel sterk, maar ik wil nog beter worden in zwemmen. Dat blijft een werkpunt. Maar goed,
ik ben nog maar 22. Dat is jong voor een triatleet. De huidige wereldtoppers zijn dertigers."
Waar zou Jelle meteen voor tekenen, Europees kampioen worden of de kwalificatie afdwingen voor
Rio? “Dat is een lastige keuze. Als ik Europees kampioen zou worden en Rio dan toch nog uit handen
laat glippen, moet er toch iets vreselijk misgaan. En als Belg is het interessanter om een ticket voor
de Spelen te bemachtigen. Daar kan ik het opnemen tegen de toppers uit Australië en Amerika. Die
zijn er op het EK niet bij. Laat ik eerst de kwalificatie voor de Spelen binnenhalen en dan pak ik
volgend jaar ook de Europese titel (lacht)."
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Beetje bekender
De ondersteuning van atleten is in België
ondermaats, zegt een studie van de VUB.
Ondervindt Jelle dat ook? “België heeft geen
structuur voor topsport”, zegt hij. “In GrootBrittannië gaat er evenveel geld naar één
sporttak als naar alle sporttakken in België
tezamen. Nee, ik overweeg niet om over te
lopen naar het buitenland. Ik hou van België en
kom graag uit voor mijn land.”
“Nu de kwarttriatlon een Olympische discipline is, worden er in het circuit grotere budgets
vrijgemaakt, al blijft het prijzengeld miniem. Alleen de allergrootsten houden iets over. Ik krijg
ondersteuning van Bloso en de Vlaamse Triatlonfederatie. Mijn stage hier wordt terugbetaald, en
mijn club SMO-Specialised geeft me al het materiaal om optimaal te presteren. Ook mijn ouders
steunen mij financieel.”
Veel publiciteit vangt de Belgische driekleur helaas niet. “Ik heb een radio-interview gegeven aan
Sporza, maar de media-aandacht is niet groter dan gewoonlijk. Hopelijk ben ik nu een klein beetje
bekender geworden (lacht).”
Competitiebeest
Aan zijn programma te zien, zit Jelle nooit stil. Naast triatlon doet hij ook aan veldlopen. Is hij buiten
de sport ook zo’n competitiebeest? “Op school wilde ik in alle vakken de beste zijn, maar ik merkte
dat zoiets niet mogelijk was. Die drang om me te bewijzen is in het gewone leven geminderd, maar
niet als ik sport. Ik ben een echte doorbijter. Ik kan kilometers in het zog van een tegenstander lopen
of fietsen, tot ik hem te pakken krijg. Als dat gebeurt, voel ik me super.”
Stort de wereld van Jelle in als hij Rio misloopt? “Ik zou erg teleurgesteld zijn, maar mijn
ingesteldheid zal niet veranderen. Ik zal deze sport graag blijven doen. Mijn ambities reiken trouwens
verder dan de Olympische Spelen. Er zijn ook EK’s en WK’s waaraan ik kan deelnemen. En tijdens de
Spelen van 2020 en 2024 kan ik nog pogingen wagen.”
Jelle wil nog tien à vijftien jaar meedraaien op topniveau. “Daarna richt ik me op iets anders, buiten
het triatlon”, zegt hij. Zijn studies voor industrieel ingenieur wil hij afmaken, maar een specifieke
beroepskeuze heeft hij nog niet voor ogen. “Aanvankelijk wilde ik studeren voor burgerlijk ingenieur.
Ik heb uiteindelijk gekozen voor de studierichting elektronica-ICT, omdat ik programmeren fijn vind.
Misschien vat ik na mijn sportcarrière toch nog de studie Ingenieurswetenschappen aan.”
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Simon De Cuyper wil zich op EK kwarttriatlon meten met de top
Bron: Regiopunt.be - LEUVEN SPORT | DOOR STEFAN VAN DE WEYER OP 09/07/2015
In Genève zal komend weekend het Europees
kampioenschap op de kwartafstand triatlon
betwist worden. Ondanks de klierkoorts
waarmee Simon De Cuyper de voorbije maanden
moest afrekenen kreeg hij het vertrouwen van
de VTDL (Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga) in de
vorm van een selectie samen met ploegmaat bij
SMO Jelle Geens.
"Ik had daags na mijn zege in Vilvoorde stijve
benen. Dat gaf me een zeer voldaan gevoel over
mijn race. Het was lang geleden dat ik zo stevig kon trainen, dat was bemoedigend. Zo kon ik me
rustig voorbereiden op komend weekend", steekt De Cuyper van wal."Ik heb al enkele keren op die
omloop actief geweest. In de Lac Léman moeten we een groot rondje zwemmen. Dat betekent dat er
vele lange rechte stukken zullen zijn. Het zal moeilijk worden om weg te raken voor de goede
zwemmers, dat is in mijn voordeel. De fietsomloop zal zeer pittig worden, met een helling die we
enkele keren moeten overwinnen. Het finale lopen zal zich afspelen over een vlak traject", analyseert
de Leuvenaar."In vergelijking met Vilvoorde zal de afstand dubbel zijn. Ik wil zien waar ik sta op de
kwartafstand tegenover de besten, zeker na mijn comeback. Ik heb op zich geen uitgesproken
ambities, ik wil mezelf testen. Het nummer één van de wereld, de Spanjaard Gomez, zal voor mij als
referentiepunt fungeren. Ik hoop dat ik me kan meten met dit internationale deelnemersveld bij
temperaturen die hoger liggen dan dertig graden. Ik denk dat het daar bakken zal worden. Ik zal
nadien tevreden zijn wanneer ik in de grote groep zat bij het zwemmen. Het kan volgens mij enkel
meevallen", aldus Simon die dinsdagochtend al naar Zwitserland afzakte.

Amber Rombaut: ‘Moeilijk te voorspellen’
Bron: Het Nieuwsbald – 10/07/2015 om 02:55 door wgo
GENT - Zaterdag vinden in Genève de Europese kampioenschappen plaats. Voor de junioren wordt
dit een EK op de sprintafstand. Amber Rombaut kijkt er naar uit. De 17-jarige Gentse deed vorig
jaar al heel wat ervaring op in de Jeugdolympiade in China.
Met moeder Françoise Wellekens als mentor schreef de zeventienjarige Amber Rombaut al een mooi
stukje palmares bijeen. Vorig jaar nog met een unieke belevenis in het Chinese Nanjing, die
resulteerde in een 11de plaats in de Jeugdolympiade.
Ook dit jaar begon de Gentse zeer sterk met een vijfde plaats in een sterk bezette wedstrijd in
Lanzarote. Maar bij de eerste manche van de T3-Series eind april in Doornik liep het mis. ‘De regen
had het wegdek glad gemaakt. Ik ging onderuit in een bocht. Zowel de elleboog als de heup zaten fel
onder de schaafwonden en er was een enorme bloeduitstorting. De pijn was amper te harden.’
Vijf dagen later stond Amber, die onder de vleugels van Luc Van Lierde traint, aan de start van het
teamkampioenschap in Izegem. ‘Daar heb ik echt afgezien. Gelukkig stond er een beperkte afstand
op het programma. Maar ik beet door, met de ploeg van SMO behaalden we achter Atriac de tweede
plaats. Ik nam nog deel aan de Team Relay in Zwevegem, maar dan was het weer tijd voor de studies.
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De examens zijn perfect verlopen. In september begin ik in het Gentse Sint-Pietersinstituut aan mijn
laatste jaar humaniora in de afdeling Grieks-Wetenschappen-Wiskunde.’
‘Natuurlijk was ik heel blij met mijn selectie voor het EK. Het deelnemersveld ziet er in elk geval heel
sterk uit. Als tweedejaarsjunior behoor ik tot de jongste groep en op die leeftijd maakt een verschil
van twee jaar enorm veel uit. Moeilijk te voorspellen dus waar ik precies ga uitkomen.’
‘De week na het EK start ik in een ETU-race in het Franse Chateauroux, maar ik kijk ook uit naar de
Gentse Mister T Sprinttriatlon, waar het voor mij eigenlijk allemaal begon. Begin oktober is er dan
een mooie afsluiter met het SMO-team in Nice.’

Geens wordt 17 op EK triatlon, Verstuyft legt beslag op plaats 10
Bron: Sporza.be - ZA 11/07/2015 - 19:43
De Fransman David Hauss
en de Zwitserse Nicola Spirig
zijn de nieuwe Europese
kampioenen triatlon. Jelle
Geens
eindigde
de
mannenwedstrijd op de 17e
plaats. Katrien Verstuyft
legde beslag op de tiende
plaats bij de vrouwen.
Hauss finishte na 1,5 km
zwemmen, 40,8 km fietsen
en 10 km lopen in een tijd
van 1u 52'55". Hauss, vierde op de Olympische Spelen in 2012 in Londen, finishte voor de Zwitser
Sven Riederer en de Noor Kristian Blummenfelt.
Jelle Geens kwam iets minder dan vier minuten later over de finish. Zijn tijd, 1u 56'42", was goed
voor de 17e plaats. Simon De Cuyper werd 24e in 1u58'05". Christophe De Keyser haalde de finish
niet.
Bij de vrouwen ging de Europese titel voor de vijfde keer naar Nicola Spirig. De Zwitserse werkte het
EK triatlon af in een tijd van 2u 07'15" en bleef de Italiaanse Annamaria Mazzetti (2u 08'14") en de
Spaanse Ainhoa Murua (2u 09'16") voor. Katrien Verstuyft liep na 2u 10'56" als tiende over de
eindstreep.
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TRIATLONHAGELAND POWER TRIATLONAARSCHOT - WILLEM
BREMS VOOR DE DERDE MAAL TWEEDE
Bron: Het Nieuwsblad – 20/07/2015 om 02:55 door WILLY GOOSSENS
AARSCHOT - De Hageland Power Triatlon, de
enige wedstrijd in eigen land over een derde
van de Ironman-afstand, werd in Aarschot
gewonnen door Alexis Krug. De SMO-atleet
rekende in de loopfinale af met zijn clubgenoot
Willem Brems.
Het was al van bij de zwemstart in de
Rotselaarse Plas snel duidelijk dat de atleten van
SMO-Specialized de Power Triatlon naar hun
hand gingen zetten. Met zijn tweeën scheidden
ze zich duidelijk van de rest van het
deelnemersveld af. Bij de wissel telden Alexis Krug, een triatleet uit Essen, en Willem Brems al meer
dan twee minuten voorsprong op de eerste achtervolgers.
‘Krug voerde daarop een mindere wissel uit, zodat ik tijdens het fietsen plots alleen aan de leiding
kwam’, aldus streekatleet Brems. ‘We hadden vooraf afgesproken dat we ieder onze eigen wedstrijd
gingen rijden. Daarom zette ik ook op het vrij selectieve parcours fors door, waardoor mijn
voorsprong op Krug zienderogen groter werd. Bij de start van de afsluitende 15-kilometerloop was de
kloof al op gelopen tot bijna drie minuten. Maar gerust was ik zeker niet.’
In de achtervolgende groep van drie moesten Hannes Vandermoere en Bert Jammaer die na een
welgevulde profcarrière alleen nog recreatief aan triatlon doet, noodgedwongen het tempo
onderhouden. SMO-er Lowie Dewitte hield zich immers begrijpelijkerwijs afzijdig. Met als gevolg dat
het trio bij de laatste wissel al tegen een kloof van maar liefst negen minuten opkeek.
‘Toen wist ik uiteraard dat ik in het slechtste geval tweede zou worden’, vervolgde Brems. ‘Voor mijn
doen heb ik vrij goed gelopen, maar op drie kilometer van het einde had Krug me te pakken. Jammer,
want dit was nu al mijn derde tweede plaats in Aarschot. Ik zal hier zeker nog eens moeten
terugkomen om te winnen.’
In de strijd om de derde plaats haalde Vandermoere het nog in de spurt van François Humblet.
Thomas Van Diest werd vijfde. Jammaer finishte als zevende.
Bij de vrouwen viel er weinig te beginnen tegen Alexandra Tondeur, vorige week ook al autoritair in
Oudenaarde. De andere podiumplaatsen waren voor de Nederlandse Sandra Wassink en Charlene
Ottevaere.
Een uur vroeger was ook de Plas Triatlon van start gegaan, een wedstrijd over de sprintafstand.
Daarin ging de zege naar Pierre Balty voor Adam Lambrechts en Daan Pex.
Bij de vrouwen ging de zege naar Sara Van de Vel voor Kristel Imbo.
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Belgische triatlontitel voor Adegemnaar Robbe De Dobbelaere
Bron: Het Nieuwsblad - 15/09/2015 om 13:27
MALDEGEM - In Brugge stond afgelopen
zondag het BK jeugdtriatlon op het
programma. Het Meetjeslandse SMOSpecialized Triatlon Team was met een
15-tal jeugdatleten afgezakt voor de
titelstrijd. Vooral de koude en een nat
fietsparcours zorgden voor een waar
slagveld onder de favorieten. Waardoor
we op zijn minst een aantal
onverwachte podia kregen. Het waren
dus niet altijd de favorieten die het
haalden.
Met Maarten Appermans (JTTL) en Antoon Houben (WTT) kwamen twee favorieten als eerste uit het
water, maar het was de 15-jarige Robbe De Dobbelaere uit Adegem die na een sterke fietsproef de
wedstrijd naar zijn hand zette. Na een snelle wissel kwam hij als eerste uit de tweede wisselzone
gestoven. De SMO-Specialized atleet was de snelste loper van de kopgroep en pakte een verdiende
titel voor Andres Scherpereel (NLT) en Antoon Houben (WTT). Met zijn Belgische titel wist Robbe ook
de eindwinst in het jeugdcircuit 2015 te pakken, waar de 3 beste resultaten in aanmerking komen
voor het algemeen klassement. Zijn jongere broer Robbe had bij de jeugd C atleten ook al een mooie
11e plaats behaald.
Bij de jeugd A werd SMO-Specialized atlete Amber Rombauts vice-Belgisch kampioen. De 16-jarige
Yara Bottelier uit Ursel pakte een mooie 10e plaats
Bij de junioren waren Eeklonaren Jano Van Parys en Arno Van Haverbeke met respectievelijk een 7e
en 12e plaats in de voorste gelederen te vinden. De 18-jarige Van Parys kwam echter tijdens het
fietsen ten val en was op achtervolgen aangewezen maar. Jano toonde een knap staaltje
doorzettingsvermogen met een degelijke afsluitende 5 km loopproef.

Beste Belg in Hawaï: "Volgend jaar hopelijk als prof"
Bron: Sporza.be - MA 12/10/2015 - 09:28
Voor de Belgische profs is de
Ironman in Hawaï op een
ontgoocheling uitgedraaid. Voor
Timothy Van Houtem niet. De
liefhebber finishte als 28e en
eerste Belg in de algemene
stand. "Zoiets zwaars als Hawaï
heb ik nog nooit meegemaakt",
reageert Van Houtem.
Timothy Van Houtem finishte in
9u00'02", drie minuten sneller
dan Frederik Van Lierde (9'03"25).
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“De wind, het klimaat en de lange rechte stukken maken het zo zwaar. Zoiets zwaars als de Ironman
van Hawaï heb ik nog nooit meegemaak” aldus TIMOTHY VAN HOUTEM
"Ik heb een erg moeilijke voorbereiding achter de rug. Twee maanden geleden brak ik mijn
sleutelbeen in de Alpen. Ik heb zelfs getwijfeld om naar Hawaï af te reizen", vertelt Van Houtem in
Hawaï aan onze reporter. "Het was een bijzonder zware dag. Tijdens het fietsen draaide de wind. Na
140 kilometer zat ik steendood. Ik dacht zelfs aan opgeven, maar tijdens de marathon liep het beter.
Mijn benen voelden beter aan. Ik heb doorgebeten."
"Ik ben heel tevreden. Hawaï is zo'n zware wedstrijd. Ik heb al Ironmans in Nice en in Mallorca
gelopen, maar die kan je niet vergelijken met Hawaï."
"De wind, het klimaat en de lange rechte stukken maken het zo zwaar. Zoiets zwaars als de Ironman
van Hawaï heb ik nog nooit meegemaakt."
"Volgend jaar als prof"
Timothy Van Houtem mag zich beste Belg én winnaar in zijn leeftijdsgroep M30 noemen. "Ik werk
aan de Odisee Hogeschool", legt hij uit. "Een voltijdse job combineren met trainen is niet altijd even
gemakkelijk, maar op dagen als in Hawaï vergeet je dat even. Dan besef je pas hoe mooi triatlon kan
zijn." "Volgend jaar hoop ik wedstrijden als prof te kunnen lopen. Ik zou erg graag als prof aan de
start staan in Hawaï, daar droom ik van. Ik blijf wel voltijds werken."

Timothy klopt prof op Iron Man
Bron: Het Laatste Nieuws – 15/10/2015 - 02u14 MICHIEL ELINCKX
Niet Frederik Van Lierde maar Timothy Van Houtem
(29) uit Roosdaal is de eerste Belg op de Iron Man van
Hawaii. Hij eindigde drie minuten voor de ex-winnaar.
"Het was een complete verrassing", zegt hij. "Ik dacht
twee weken geleden nog aan opgeven."
Van Houtem landde gisteren met een brede glimlach op
de luchthaven van Zaventem. Twee maanden geleden
brak
hij
zijn
sleutelbeen
tijdens
een
parcoursverkenning. Een hele tijd zag het er slecht uit
voor zijn eerste deelname aan de legendarische
triathlon. "Twee weken geleden twijfelde ik nog over
mijn deelname", vertelt Van Houtem. "Maar mijn
omgeving overtuigde mij om te starten. Ik had echt niet
verwacht dat ik zo goed ging zijn. Het zwemmen verliep
iets minder goed, omdat ik door mijn sleutelbeenbreuk
niet veel kon trainen. Het fietsen ging uitstekend, al was
ik na 140 kilometer 'stikkapot'. Tijdens het lopen wou ik
een paar keer opgeven, maar ik dacht aan de mensen
die zoveel tijd in mij hebben gestoken. Ik dacht aan al de miserie van de voorbije weken, dus zette ik
door."
Nul aandacht
De Belgische media vergaten Van Houtem in de uitslag. Frederik Van Lierde werd uitgeroepen als
eerste Belg, maar dat deert Timothy niet. "Het is normaal dat ze hem meer aandacht geven. Hij is
prof, hij wil winnen. Die mannen gaan enkel voor de eerste plaats, en als ze zien dat ze het niet
halen, geven ze meestal op."
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Van Houtem werkt in het dagelijkse leven als administratief medewerker in de Odysee Hogeschool in
Brussel. Hij combineert een voltijdse job met zijn sport. "Ik begin meestal om half zes 's ochtends. Ik
rij met de fiets naar mijn werk in Brussel. Dat is ongeveer vijftig kilometer heen en terug. Normaal
moest ik vanochtend al gaan werken, maar doordat mijn vliegtuig een defect kende, ben ik pas een
halve dag later terug. Morgen ga ik gewoon terug werken. Ik heb tal van positieve berichten
gekregen van collega's. Het doet me deugd dat het geapprecieerd wordt."
Toekomst als prof
Van Houtem is momenteel nog amateur, maar volgend jaar wil hij prof worden. "Ik word volgende
week dertig, dus ik hoop dat ik nog zes tot zeven jaar progressie kan maken", zegt hij. "Normaal is
een triatleet op zijn 35e het sterkst. Ik heb dus nog wat jaartjes te gaan. Alleen zijn de ploegen
financieel beperkt. Het is erg moeilijk om een professioneel team te vinden."
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XIV. Beeldmateriaal
Legioen
14/12/2014 - Wintertraining SMO triatlon team in Les Ondes
(https://vimeo.com/116666021)
3athlon.be (CenCe.TV)
20/02/2015 - Ploegvoorstelling SMO
(https://www.youtube.com/watch?v=Nrc3MeKsLT4 –
https://www.youtube.com/watch?v=e5FCdT3YxPs)
27/02/2015 - Simon De Cuyper vs Jelle Geens
(https://www.youtube.com/watch?v=QqmqFFNls0U)
6/06/2015 - Boerekreektriatlon 2015 – Mannen
(https://www.youtube.com/watch?v=_8FNb_23FZo)
15/08/2015 - Sterke Peer
(https://www.youtube.com/watch?v=aqeMZk4mlAI)
11/10/2015 - Timothy Van Houtem - Hawaii 2015
(https://www.youtube.com/watch?v=mWCPk7oPrNg)
Team Triathlon Series
T³ Series 2015 - Uitzending1 - Doornik
(https://www.youtube.com/watch?v=njB190CBT4M)
T³ Series 2015 - Uitzending 2 - Izegem
(https://www.youtube.com/watch?v=irtkHYW4vXQ)
T³ Series 2015 - Uitzending 3 - Zwevegem
(https://www.youtube.com/watch?v=NgEb391BLbs)
T³ Series 2015 - Uitzending 4 - Lille
(https://www.youtube.com/watch?v=JjcdPuTPD44)
AVS
11/01/2015 - Favorieten winnen Run & Bike
(http://www.avs.be/avsnews/favorieten-winnen-run-en-bike - https://vimeo.com/116529860)
29/06/2015 - Bouwpunttriatlon Eeklo
(http://www.avs.be/avsnews/bouwpunttriatlon-eeklo - https://vimeo.com/132188722)
24/08/2015 - STORIESTV-SPORT40-TRIATLON-BK TRIATLON DEINZE
(https://vimeo.com/137229050)
ROB-tv
19/07/2015 -Verslag Hageland Powertriatlon
(https://www.youtube.com/watch?v=gxoeZwwNOow)
BRF
03/08/2015 - Rund 300 Triathleten beim 31. Eupener Triathlon
(http://m.brf.be/beitraege/906654/)
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TV Limburg
9/08/2015 - Triatleet Jelle Geens is goed op weg naar Rio
(http://www.tvl.be/sport/triatleet-jelle-geens-is-goed-op-weg-naar-rio-16681)
19/11/2015 – TVL Sportcafé van maandag 19 oktober
(http://www.tvl.be/programmas/tvl-sportcafe)
Rudy Geens
WTS Gold Coast 2015
(https://www.youtube.com/watch?v=K7WlYmNeMOA)
WTS London 2015
(https://www.youtube.com/watch?v=OjkrJkWpb1I)
BK Eau'dHeure 2015
(https://www.youtube.com/watch?v=TsmynJCW1Ok)
Andris Mačāns
Riga ETU Sprint Triathlon European Cup, LK
(https://www.youtube.com/watch?v=U8rWoPQLG0k&t=4m10s)
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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)

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

Michael Dewilde
Taken:
-

Sportief verantwoordelijke
Coördinator trainingen en wedstrijden
Atletenvertegenwoordiger
Opmaken jaarplanning
Organisatie groepstrainingen in overleg met trainers
Aanmaken nieuwsbrieven

Steven Haeck
jeugd@smo-specialized.be
Taken:
- Jeugdcoördinator

Bart De Vrieze
0494 58 20 29
info@smo-specialized.be
Taken:
- IT- en websitebeheer
- Kledijverantwoordelijke
- Materiële ondersteuning
- Aanmaken nieuwsbrieven
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XVI. Ondersteunend kader

Frederik Dormaels – zwemcoach
-

Opstellen zwemschema’s en coördinatie
Organisatie zwemtesten en opvolging

Patrick Blomme
-

Zwemcoach jeugdwerking
Trainer atleten jeugd A en Junioren

Dirk Hellebuyck
-

Zwemcoach recreanten

Tim De Vilder – teamcoach
-

Opstellen jaarplanning en trainingsschema’s atleten
Overleg en coördinatie trainers
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