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II. Inleiding 
 

We trekken bijna een streep onder het jaar 2016. Er werden niet minder dan 20 triatlon/duatlon 

overwinningen geboekt waaronder zes Belgische titels. We kenden een winnaar in het jeugdcircuit, 

kwalificaties voor het EK en WK voor jeugd, en ook konden twee atleten zich kwalificeren voor het 

WK Ironman in 2017. 

 

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 volgehouden 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. 

 

Voor het tweede jaar stond het nationale teamcircuit, de T3 Team Triathlon Series, op de 

wedstrijdkalender. Een high performance competitie die clubs, jeugd en internationale toppers wil 

samenbrengen via korte maar spectaculaire wedstrijden. Onze club kaapte vorig jaar de 

eindoverwinning weg zowel bij de heren als bij de dames categorie. De druk lag dus hoog om dit 

resultaat te evenaren. 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 bij de heren. De dames 

eindigden nat naast het podium en eindigden dus 4 vierde in het eindklassement. 

 

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 jeugdwerking,  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 Eeklo en de zwemloop in Maldegem 

konden we terug op heel wat enthousiaste deelnemers en vrijwilligers rekenen, waarvoor onze dank. 

In 2017 staan terug heel wat mooie uitdagingen voor de deur, ondermeer het BK jeugdtriatlon aan 

provinciaal centrum de Boerekreek. Onze vaste evenementen blijven we uiteraard organiseren: run 

& bike en de zwemloop voor jeugd. 

 

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 informatie over het SMO-Specialized triatlon team, de atleten, de 

uitslagen en persberichten. 

 

Sportieve groeten, 

Namens het bestuur 

SMO-Specialized Triatlon Team vzw 
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III. Hoofdsponsors 

 

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

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

u ongetwijfeld verder helpen. 

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

constructie, laswerken, onderhoud, … 

SMO bvba 

Nieuwendorpe 14 

9900 Eeklo 

Tel: 09 219 93 85 

Fax: 09 219 93 82 

www.smo.be 

info@smo.be 

 

Specialized 
Specialized biedt een ruim assortiment 

aan van mountainbikes, racefietsen, BMX-

fietsen en touringfietsen. Daarbovenop 

produceert het een uitgebreid gamma aan 

kledij, helmen en onderdelen. 

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

 

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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V. 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 
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FIESIEK 
De ideale partner voor lopen, wandelen en tennis. 
www.fiesiek.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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VI. 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 
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VIII. Atleten Topteam 

 

Bart Borghs 
Woonplaats: Retie 

Geboortedatum: 13-10-1985 

Beroep: militair 

Triatleet sinds: 2012 

Categorie: elite heren 

Bart Borghs heeft dit jaar het team versterkt. Deze atleet met PRO 

licentie focust zich vooral op de lange afstand. Op zijn 18de is hij 

begonnen met lopen en fietsen waarna hij al snel deelnam aan 

enkele duatlons. De Hel van Kasterlee is voor hem een 

thuiswedstrijd die hij al meermaals met succes heeft uitgedaan. 

Bart is vice-Belgisch kampioen crossduatlon. Naast deze wedstrijd 

behaalde hij ook enkele knappe podium en top tien plaatsen in 

halve en volledige triatlons. Volgend seizoen zal Bart zich verder 

concentreren om zijn zwemmen en fietsen naar een nog hoger niveau te krijgen. 

 

Danne Boterenbrood 
Woonplaats: Sittard 

Geboortedatum: 19-07-1985 

Beroep: arts 

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 is deze atlete altijd één van de 

sterkhouders van de ploeg. Twee jaar geleden maakte Danne de 

moeilijke keuze om meer voor haar maatschappelijke carrière als arts te gaan. In 2016 behaalde 

Danne enkele mooie overwinningen waaronder het NK Olympic Distance en het 111 van Bilzen. 
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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. Deze ex-

Belgische kampioen halve triatlon en ex-winnaar van de 

Boerekreektriatlon behaalde dit jaar verscheidene top tien plaatsen 

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. 

 

Karlien Claus 
Woonplaats: Hamme 

Geboortedatum: 22-06-1996 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2009 

Categorie: beloften dames 

Karlien versterkte dit jaar het team. Deze studente 

handelsingenieur is al van kindsaf bezig met sporten. Al vroeg 

leerde ze zwemmen en deed ze af en toe een loopwedstrijd mee. 

Op 10 jarige leeftijd is ze begonnen met zwemlopen en 

loopwedstrijden. Enkele jaren later volgden dan ook de eerste dua- 

en triatlons. Karlien wil de komende winter zich focussen om haar 

fietsen naar een hoger niveau te krijgen. Karlien behaalde dit jaar 

ook enkele overwinningen, onder andere in de triatlon van Berlare 

en Viersel. Wij zijn alvast benieuwd wat het komende seizoen zal brengen voor deze triatlete. 
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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 7 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 25e. Simon kampte in 

het begin van het seizoen met klierkoorts en moest hierdoor zijn wedstrijdplanning volledig bijsturen 

voor Rio 2016. Na het mindere jaar 2015 door klierkoorts stond Simon er dit jaar opnieuw. Hij 

kroonde zich tot Belgisch kampioen op zowel de sprint en Olympic Distance. Internationaal deed 

Simon maar liefst 9 wedstrijden waar hij maar liefst 6 top tien plaatsen behaalde waarvan één 

overwinning. Volgend seizoen hoopt Simon opnieuw sterk voor de dag te komen en uit te blinken op 

Internationale wedstrijden. 

 

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 5e 

op de Boerekreektriatlon, 2e op de triatlon van Eeklo en 13de op de 

halve triatlon van Deinze. 
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Lowie Dewitte 
Woonplaats: Dadizele 

Geboortedatum: 4-02-1991 

Beroep: militair 

Triatleet sinds: 2008 

Categorie: elite heren 

Lowie is reeds enkele jaren een vaste waarde in de ploeg. Als 

verantwoordelijk voor de T3 herenploeg doet Lowie een 

voortreffelijke taak. Hij is een echte teamplayer. Dit jaar deed 

Lowie voornamelijk kwart triatlon wedstrijden en maakte hij deel 

uit van de militaire ploeg waar hij mee deed aan de competitie in 

Duitsland en Nederland. Lowie hoopt het komend seizoen opnieuw 

enkele lange afstandswedstrijden in binnen- en buitenland af te 

werken want het langere werk is net datgene dat hem ligt. 

 

Donald Hillebregt 
Woonplaats: Sittard 

Geboortedatum: 18-11-1992 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2011 

Categorie: elite heren 

Deze atleet komt uit het wedstrijdzwemmen en maakt deel uit van 

het Nederlandse Nationaal Topsport Centrum in Sittard waar hij 

ook woont en traint voor de Olympische afstand. Donald zijn 

wedstrijdplanning bestaat uit Internationale wedstrijden over alle 

continenten. Hij hoopt de komende jaren zijn loopniveau nog op te 

krikken om zo de perfecte wedstijd af te werken. 
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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 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 al 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 T3 team series kon ze haar steentje ook bijdragen in de finale in Lille. Maya hoopt 

de komende jaren haar loopsnelheid nog op te krikken. 

 

Jeanine Kocken 
Woonplaats: Heeze (NL) 

Geboortedatum: 28-08-1996 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2010 

Categorie: beloften 

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. De komende jaren hoopt ze nog extra progressie te maken 

om zo de aansluiting met de internationale top te maken. 
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Alexis Krug 
Woonplaats: Essen 

Geboortedatum: 25-01-1987 

Beroep: ingenieur 

Triatleet sinds: 2012 

Categorie: elite heren 

De ex-zwemmer, die nog maar pas 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.” Alexis is een zeer gedreven atleet met veel 

potentieel. Dit seizoen behaalde Alexis de overwinning in de kwart triatlon van Lacs de l'Eau d'Heure. 

Ook verschillende podiumplaatsen in enkele sterk bezette Belgische wedstrijden. In het 

eindklassement van de UrbanTriSports 3Series behaalde Alexis de tweede plaats. Alexis maakt ook 

deel uit van de herenploeg van het T3 teamcircuit waar hij altijd in de voorste gelederen meedeed. 

Wij zijn alvast benieuwd wat seizoen 2017 brengt voor deze triatleet. 

 

Xenia Luxem 
Woonplaats: Ekeren 

Geboortedatum: 5-09-1982 

Beroep: ingenieur 

Triatleet sinds: 2013 

Categorie: elite dames 

Deze van nature loopster maakte sinds dit jaar de overstap naar 

ons team. Al meer dan 20 jaar is ze actief in de atletiek waar ze 

meermaals ook deelnam aan de bekende Cross Cup wedstrijden. In 

2013 en 2014 pakte ze respectievelijk het brons en zilver in haar 

categorie op het BK Olympische triatlon. Dit seizoen was Xenia 

geblesseerd waardoor geheel haar seizoensplanning in het water 

viel. In Eeklo behaalde ze de overwinning op de kwartafstand. 

Xenia hoopt haar zwemniveau komende winter te verbeteren om 

nog betere resultaten te behalen in 2017. 
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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. Deze 

ex-Belgische kampioene op de halve afstand nam dit jaar deel aan 

de Ironman van Vichy en kon zich hier dan ook kwalificeren voor 

het WK in Hawaii van 2017. Een echt topseizoen voor de leerkracht. 

 

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 won 

dit jaar opnieuw de Mr. T bij de Dames rond de watersportbaan. Ook op de Timanfaya triathlon op 

Lanzarote wist Amber de eerste plaats in haar categorie te behalen. 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. 
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Maxime Swertvaegher 
Woonplaats: Nassogne 

Geboortedatum: 3-08-1992 

Beroep: leraar 

Triatleet sinds: - 

Categorie: heren 

Deze sportleraar uit Wallonië is reeds enkele jaren een vaste 

waarde binnen de club. Hij is een hardrijder pur sang die altijd alles 

geeft tijdens de ploegenwedstrijden. Maxime werd in 2015 Belgisch 

Kampioen bij de Universitairen. De afgelopen jaren was met vallen 

en opstaan door een aantal sportblessures met alle gevolgen van 

dien. Ondanks alles blijft Maxime zich nog steeds engageren binnen 

de club en zijn ultieme droom om zich te kwalificeren voor de IM 

van Hawaii. 

 

Nicolas Tilman 
Woonplaats: Noduwez 

Geboortedatum: 10-08-1995 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2013 

Categorie: belofte heren 

Nicolas is sinds dit jaar aangesloten bij onze club. Deze sterke loper 

is slechts enkele jaren bezig met triatlon en staat er meer dan zijn 

mannetje. Hij behaalde dit jaar de Belgische titel duatlon bij de 

beloften. Verder won hij ook nog de kwarttriatlon van Berlare en 

tal van ereplaatsen in Vlaanderen en Wallonië. Nicolas hoopt zijn 

zwemniveau nog omhoog te tillen om zo vooraan mee te doen 

voor de overwinning met een verschroeiend loopnummer te 

finishen. 
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Edo van der Meer 
Woonplaats: Sittard 

Geboortedatum: 15-09-1984 

Beroep: coach 

Triatleet sinds: - 

Categorie: elite heren 

Deze Nederlandse triatleet is al jaren een bekend gezicht in de 

triatlontop en heeft veel ervaring op het hoogste niveau. Hij 

maakte deel uit van de Team4Talent ploeg, verder is hij ook actief 

bij de Nederlandse triatlonbond als coördinator van het Jeugd & 

Juniorencircuit. Edo nam deel aan enkele T3 teamwedstrijden om 

zo het team naar de overwinning te helpen. Een bron aan ervaring 

die het team zeker ten goede komt. 

 

 

Marco van der Stel 
Woonplaats: Capelle aan de Yssel 

Geboortedatum: 9-12-1991 

Beroep: full time triatleet 

Triatleet sinds: 2010 

Categorie: elite heren 

Net zoals Donald komt Marco uit het zwemmen. Tijdens een 

talentendag bij de Nederlandse Triatlon Bond is hij in de 

triatlonwereld terechtgekomen. Marco hielp het team in de T3 

series mee naar de overwinning door in de laatste manche in Lille 

een knappe 5e plaats te behalen. De komende jaren hoopt Marco 

zijn loopsnelheid nog verder te verhogen om echt aan te sluiten bij 

de wereldtop in het triatloncircuit. 
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Timothy Van Houtem 
Woonplaats: Roosdaal 

Geboortedatum: 21-10-1985 

Beroep: bediende 

Triatleet sinds: 2009 

Categorie: elite heren 

De hardrijder uit Roosdaal vervoegde ons team in 2015 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 kwalificeren 

voor de IM van Hawaii in 2015. Timothy begon het seizoen 2015 

met twee hoofddoelen. 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 

trainingsrit kwam hij echter zwaar te val en brak hierdoor zijn sleutelbeen. De planning voor het 

verdere verloop van het seizoen werd dus helemaal overhoopgegooid. 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 startte dit jaar met een 

proflicentie tijdens de internationale wedstrijden. Hij zag zijn seizoen niet volledig verlopen zoals 

gepland door een blessure. Toch behaalde hij enkele mooie top tien plaatsen waar de tweede plaats 

in de lange afstandstriatlon van Alpe d’Hueze er bovenuit schiet. Op naar 2017. 
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IX. Uitslagen 

Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

20/dec De Hel van Kasterlee Bart Borghs 06:17:44 2 2 

      

17/jan Run & Bike Eeklo – XL Edition Timothy Van Houtem / Bart Borghs 0:51:20 3 3 

  Alexis Krug / Anne Arnouts 0:55:17 15 1 

  Willem Brems / Glenn Van Hout 0:56:12 18 17 

 Run & Bike Eeklo – Small Edition 
Raf De Dobbelaere / Jan De 
Dobbelaere 

0:17:12 1 1 

      

31/jan Meerdaalwoudtrail 19km Timothy Van Houtem 01:12:13 1 1 

      

6/feb Timanfaya Triathlon Amber Rombaut 01:05:02 2 1 

  Arno Van Haverbeke 01:03:32 24 1 

      

21/feb Crossduatlon Hofstade Bart Borghs 01:12:57 1 1 

      

24/feb Duathlon de la saint valentin (Jurbise) Kevin Strubbe 01:30:53 9 9 

      

6/maa North C Trail 13km Charlene Ottevaere 01:06:19 1 1 

 2° Baik Xduathlon - Nossegem Kevin Strubbe 01:17:34 9 9 

      

12/maa Mooloolaba ITU Triathlon World Cup Simon De Cuyper 00:56:39 50 50 

      

13/maa BK Crossduatlon Bart Borghs 01:20:38 2 2 

 1/8 Triathlon van Herderen Timothy van Houtem 00:53:42 14 14 

      

20/maa Cross Duatlon Geel Bart Borghs 01:13:56 4 4 

      

27/maa Duathlon van Geluwe Nicolas Tilman 00:49:36 3 1 

      

3/apr New Plymouth ITU Triathlon World Cup Simon De Cuyper 00:55:10 43 43 

      

24/apr Duatlon Ruddervoorde Karlien Claus 01:11:06 4 4 

      

10/apr 111 Porto Colom Timothy Van Houtem 03:43:58 4 4 

      

1/mei IRONMAN 70.3 PAYS D'AIX Bart Borghs 03:42:41 14 14 

  Timothy Van Houtem 03:44:15 19 17 

      

8/mei T³ BK Ploegentriatlon Doornik T³ Heren 00:53:51 1 1 

  T³ Dames 01:02:26 1 1 

  Jeugd (U23) 01:06:00 14 1 

 Kwart triatlon Geel Bart Borghs 01:46:35 3 3 

      

15/mei Bilzen 111 Danne Boterenbrood 03:35:55 1 1 

      

22/mei 70Ty.3 halve triatlon Leuven Bart Borghs 03:55:16 2 2 

  Charlene Ottevaere 04:56:02 8 2 
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Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

29/mei T³ Team Relay Zwevegem Heren 01:12:21 2 2 

  Dames 01:01:32 2 2 

      

4/jun Boerekreektriatlon Charlene ottevaere 02:00:12 1 1 

  Willem Brems 01:48:58 3 3 

  Dewilde Michael 01:51:07 5 5 

  Dewitte Lowie 01:51:29 6 6 

  Karlien Claus 02:08:45 3 3 

      

5/jun Triathlon des lacs de l'eau d'heure Alexis Krug 01:59:29 1 1 

 NK OD Amsterdam Danne Boterenbrood 02:03:31 1 1 

      

12/jun BK sprint Gullegem Simon De Cuyper 00:58:59 1 1 

  Alexis Krug 01:00:18 8 6 

  Willem Brems 01:00:35 15 10 

  Nicolas Tilman 01:02:58 29 9 

      

26/jun ½ Sportoase Triatlon Brasschaat Alexis Krug 04:05:33 2 2 

 Triatlon Eeklo Xenia Luxem 02:03:57 1 1 

  Michael Dewilde 01:52:10 2 2 

  Lowie Dewitte 01:53:40 4 4 

 Triatlon Retie Willem Brems 01:49:48 6 6 

      

2/jul Holten ETU Sprint Triatlon Simon De Cuyper 00:55:15 4 4 

      

3/jul Sprint triatlon Geraardsbergen Alexis Krug 01:17:18 2 2 

      

10/jul T3 Sprint Triatlon Vilvoorde Edo Van Der Meer 01:00:40 9 9 

  Willem Brems 01:01:35 14 14 

  Nicolas Tilman 01:02:27 22 22 

  Lowie Dewitte 01:04:20 39 39 

  Ben Brems 01:09:19 76 76 

  Amber Rombaut 01:10:04 8 8 

  Xenia Luxem 01:13:16 19 19 

  Klaus Karlien 01:15:41 25 25 

 Tartu ETU Sprint Triatlon Simon De Cuyper 00:56:01 3 3 

      

17/jul Altafulla ETU Triathlon European Cup Simon De Cuyper 00:58:01 1 1 

      

28/jul Long distance EDF Alpe d'Huez Triathlon Timothy Van Houtem 06:00:07 2 2 

      

6/aug Kwarttriatlon Berlare Nicolas Tilman 02:09:01 1 1 

  Karlien Claus 02:32:54 1 1 

      

7/aug BK halve triatlon Eupen Bart Borghs 04:03:32 5 5 

  Alexis Krug 04:04:17 7 7 

  Willem Brems 04:15:14 23 23 

  Charlene Ottevaere 04:30:20 4 4 

  Xenia Luxem 04:47:16 10 10 

 Montreal ITU Triathlon World Cup Simon De Cuyper 00:59:24 10 10 
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Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

14/aug ¼ triatlon Hoeks triatlon Lommel Willem Brems 01:56:15 3 3 

      

15/08 BK kwart Izegem Simon De Cuyper 01:50:17 1 1 

  Alexis Krug 01:53:34 8 8 

  Nicolas Tilman 01:55:31 15 15 

  Willem Brems 01:57:47 22 22 

  Lowie Dewitte 02:01:18 31 31 

  Karlien Claus 02:21:15 11 11 

      

21/aug Halve Triatlon Deinze Bart Borghs 03:58:09 5 5 

  Alexis Krug 03:59:56 6 6 

  Michael Dewilde 04:08:59 13 13 

 Mr. T Gent Amber Rombaut 01:07:02 1 1 

      

28/aug IRONMAN Vichy Charlene Ottevaere 09:50:22 8 1 

  Bart De Vrieze 08:59:36 21 4 

      

28/aug Triatlon Viersel Karlien Claus 01:08:52 1 1 

  Nicolas Tilman 01:00:41 3 3 

      

7/sep Zwintriatlon Knokke Alexis Krug 01:53:07 6 3 

  Bart Borghs 01:57:09 15 5 

  Lowie Dewitte 01:59:07 19 8 

      

03/sep 
Banyoles ETU Triathlon Clubs European 

Championship 
SMO-Specialized 01:28:18 7 7 

      

4/sep Kwart Triatlon Mechelen Nicolas Tilman 01:54:41 8 8 

 Sprint Triatlon Mechelen Karlien Claus 01:09:35 2 2 

      

11/sep La Roche – Triathlon Series Alexis Krug 01:55:10 2 2 

      

18/sep 
ITU World Triathlon Grand Final 

Cozumel 
Simon De Cuyper 01:52:47 44 44 

 BK Duatlon Torhout Nicolas Tilman 01:43:29 6 1 

      

24/sep IRONMAN Mallorca Bart Borghs 08:48:45 9 9 

      

25/sep T3 Lille Heren Simon De Cuyper 01:00:37 1 1 

  Marco van der Stel 01:01:30 5 3 

  Alexis Krug 01:01:49 11 6 

  Donald Hillebregt 01:02:38 19 10 

  Willem Brems 01:04:06 34 18 

  Edo Van der Meer 01:04:27 37 20 

 T3 Lille Dames Amber Rombaut 01:11:12 11 3 

  Maya Kingma 01:11:30 12 4 

  Karlien Claus 01:14:59 25 9 

  Xenia Luxem 01:15:23 28 10 

 T3 Eindklassement SMO-Specialized Heren  1  

  SMO-Specialized Dames  4  
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Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

22/okt Tongyeong ITU Triathlon World Cup Simon De Cuyper 00:53:43 5 5 

      

29/okt Miyazaki ITU Triathlon World Cup Simon De Cuyper 01:52:38 4 4 

      

30/okt Challenge Forte Village Timothy Van Houtem 04:08:51 6 6 
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X. Promomateriaal 
 

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

activiteiten en wedstrijden 

 
 

 Teamwagen 
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 Organisatie Run & Bike 2016 
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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: 510 

 

 

 

 

 

 

 Facebookpagina: 

o https://www.facebook.com/smospecialized/ 

o Volgers: ±1059 

  

http://www.smo-specialized.be/
http://www.smo-specialized.be/
https://www.facebook.com/smospecialized/


SMO-Specialized triatlon team  persmap 2016 

www.smo-specialized.be  33 

XI. Persartikels uit kranten en weekbladen 2016 
 

 
Bron: Taptoe (25-11-2015) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (26-11-2015)  
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Bron: Het Nieuwsblad (3-12-2015) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (12-09-2015) 

 
Bron: Kijk Nu (12-2015) 
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Bron: Het Nieuwsblad (7-01-2016) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (19-01-2016) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (20-01-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Het Eikenblad (01-2016) 

 

 
Bron: Kijk Nu (01-2016) 
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Bron: Het Nieuwsblad (22-02-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (22-02-2016) 
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Bron: De Weekbode (11-03-2016) 

 

 
Bron: Vrij Maldegem (11-03-2016) 
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Bron: Het Laatste Nieuws (19-03-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (6-05-2016) 

 

 
Bron: De Meetjeslander (26-05-2016)  
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Bron: Het Laatste Nieuws (6-06-2016) 

 

 
Bron: Taptoe (8-06-2016)  
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Bron: Het Nieuwsblad (13-06-2016)  
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Bron: De Meetjeslander (16-06-2016) 

 

 
Bron: De Meetjeslander (16-06-2016) 
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Bron: Het Nieuwsblad (1-07-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (8-07-2016) 

 
Bron: Het Nieuwsblad (11-07-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (12-07-2016) 
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Bron: Het Laatste Nieuws (12-07-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (23-07-2016) 
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Bron: Het Laatste NIeuws (29-07-2016) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (8-08-2016) 
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Bron: Het Nieuwsblad (8-08-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (8-08-2016) 

  

http://www.smo-specialized.be/


SMO-Specialized triatlon team  persmap 2016 

www.smo-specialized.be  46 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (16-08-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (17-08-2016)  
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Bron: Het Laatste Nieuws (19-08-2016) 

 

 
Bron: Het Laatste NIeuws (22-08-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (22-08-2016)  
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Bron: Het Laatste Nieuws (23-08-2016) 

 

 
Bron: Krant Van West-Vlaanderen (2-09-2016) 
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Bron: Krant Van West-Vlaanderen (2-09-2016) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (7-09-2016) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (14-09-2016)  
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Bron: Het Meetjeslander (15-09-2016) 

 

 
Bron: Taptoe (21-09-2016)  
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Bron: Het Nieuwsblad (21-09-2016) 

 

 
Bron: De Meetjeslander (25-09-2016) 
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Bron: Het Laatste Nieuws (25-09-2016)  
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Bron: Het Laatste Nieuws (28-09-2016) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (29-09-2016) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws (6-10-2016)  
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XII. Persberichten op het internet (www.3athlon.be) 

 

Transfernieuws: Verrassende namen bij SMO-Specialized 
Posted by: Hans Cleemput 03/12/2015 in Nieuws, Triathlon  

Na het vertrek van Jelle Geens bleef 

men bij SMO-Specialized niet bij de 

pakken zitten. Over de landsgrenzen 

zochten en vonden ze versterking voor 

het team dat in de T3 Series hun titel 

zal verdedigen in 2016. De 

Nederlandse internationals Marco Van 

der Stel en Donald Hillebregt komen de 

Rode Brigade versterken. Bovendien 

trok de club uit het Meetjesland nog 

een paar verrassende namen aan, met 

Bart Borghs als opvallendste 

nieuwkomer. 

Bart Borghs zette dit jaar met succes de stap naar de lange afstand in de Ironman van Maastricht en 

wordt wellicht samen met Timothy Van Houtem één van de speerpunten van SMO-Specialized op de 

lange afstand en de non-drafting races. Borghs werkt momenteel met nieuwe zwemtrainer Koen De 

Ceuster (die eerder ook Ruben Geys onder zijn hoede had) aan zijn zwemtechniek. De Kempenaar is 

één van de grote favorieten voor de overwinning in de Hel van Kasterlee op 20 december. 

Bij het team voor de T3 Series had SMO-Specialized al een grote Nederlandse inbreng. Bij de dames 

maakten Danne Boterenbrood, Jeanine Kocken, Maya Kingma al deel uit van SMO. Ook Edo van der 

Meer kwam bij de mannen in 2015 in actie in de T3. Daar komt nu de nieuwe Nederlandse kampioen 

olympische afstand bij. Van der Stel is de enige Noorderbuur die actief is in de World Triathlon Series, 

waarin ook Jelle Geens, Marten Van Riel en Simon De Cuyper uitkomen. 

Donald Hillebregt komt uit het competitiezwemmen en werd meermaals Nederlands kampioen 

openwaterzwemmen. Op zijn achttiende kwam hij bij het Nationaal Topsport Centrum Triatlon in 

Sittard terecht en hij maakte snel progressie. Dat leverde hem dit seizoen zijn eerste top-10 plaats in 

een ETU European Cup op. 

Van de Va Corse Fornaxx Turtles komt Nicolas Tilman over. 2015 was een overgangsjaar van de junior 

naar de beloftencategorie maar Tilman geldt als één van de talenten voor de toekomst. Met Karlien 

Claus komt een tweede jong talent naar SMO-Specialized. Zij komt over van TDW. Bij de dames krijgt 

ze het gezelschap van Sofie De Wulf, de poulain van Karl van Biervliet die dit jaar een paar sterke 

prestaties neerzette. 

De transferperiode loopt nog tot 15 december en Michael Dewilde, sportief verantwoordelijke bij 

SMO-Specialized, kondigde alvast meer transfers aan. En hij is blij met de twee Nederlanders. 

“Donald en Marco zijn een absolute meerwaarde voor ons. Zij hebben de capaciteiten om vooraan 

uit het water te komen en kunnen dus mee de wedstrijd maken. Bovendien bezorgen ze ons team en 

onze sponsors ook meer internationale aandacht,” aldus Michael. 

De komst van nog meer Nederlanders zal overigens niet overal op gejuich onthaald worden. Er is al 

wat openlijke kritiek geweest op de inzet van internationale atleten in de Belgische T3 Series. De 

VTDL heeft echter geen plannen om een quotum te zetten op het aantal buitenlanders. Ook in de ons 
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omringende landen wordt er vaak beroep gedaan op buitenlandse atleten binnen de 

teamcompetities. De Brownlees komen bijvoorbeeld in Frankrijk, Engeland en Duitsland uit in 

verschillende teams. Bovendien kunnen de buitenlandse atleten onze Belgische toppers naar een 

hoger niveau tillen… 

 

Hel Kasterlee: Urkens pakt de winst 
Posted by: Hans Cleemput 20/12/2015 in Multisports  

16.45: Debby Urkens is de nieuwe Helleveeg. De dame uit het Kempische grensgebied Arendonk-

Reusel was ooit Europees kampioene Thai boksen maar legt zich al een paar jaar toe op de 

endurance sporten. Het was haar eerste keer in de Hel. Ze haalde het van Geke Venema die opnieuw 

tweede werd net zoals vorig jaar. Inge Roelandt vervolledigde het podium 

14.30: Er was vandaag geen kruid 

gewassen tegen Seppe Odeyn. Hij schrijft 

geschiedenis door voor de vierde keer op 

rij de Hel te winnen en dat op 

overtuigende wijze. In 6u15’20 zet hij een 

ongelofelijk parcoursrecord neer. Bart 

Borghs verkeerde in supervorm maar 

moest vrede nemen met zilver in 

6u17’44. En Rob Woestenborghs kwam 

samen met Barbara en zijn kinderen over 

de streep in een emotionele laatste 

finish. Hij werd derde. Bij de dames is er meer spanning. Bij het ingaan van de laatste 30 km lopen 

ging Inge Roelandt aan de leiding met kleine voorsprong 

op Debby Urkens. Eveline Dreesen liep als derde, vlak 

voor Geke Venema. De verschillen zijn nog erg beperkt… 

13.00: Het wordt spannend in de Hel, al heeft Seppe 

Odeyn ondertussen zijn duivels ontbonden. Hij kwam met 

zeven seconden voorsprong op de drie anderen in de 

wisselzone, maar nam in het lopen meteen een minuut 

op Rob Woestenborghs en Bart Borghs. Rik Thijs volgt op 

2’15 maar hij heeft het lastig. Aan dit tempo stevenen we 

af op een nieuw stevig parcoursrecord. De achtervolgers 

volgen op meer dan twintig minuten met Tim Veremans 

en Simon Van Roy als eerste, gevolgd door Bert Nietvelt, 

Bart Van De Water en Bert Vervecken. 

12:10: We zitten in de slotronde en waar bij de passage 

aan de sporthal Seppe Odeyn nog slechts 45 seconden 

achterstand telde, is dat verschil herleid tot nul. Sterker 

nog: de drievoudige winnaar is halfweg de laatste ronde 

bij de leiders gekomen en meteen in de aanval getrokken. 

Woestenborghs, Borghs en Thijs moeten hem laten gaan. 

In de achtervolging op meer dan 22′ heeft Bart Van Looveren moeten lossen. Hij volgt op 45″ van 

Bart Van De Water, Bert Vervecken, Bert Nietvelt, Simon Van Roy en Tim Veremans. 
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Bij de vrouwen heeft Debbie Urkens de koppositie overgenomen. Geke Venema is tweede en Eveline 

Dreesen is opgerukt naar de derde plaats. 

11.15: Rob Woestenborghs heeft de koppositie overgenomen, met Bart Borghs en Rik Thijs in zijn 

wiel na drie ronden mountainbiken. Seppe Odeyn maakt tijd goed en volgt nu op 1’45. De derde 

ronde is afgelegd in 42’45, een minuut trager dan de tweede. In de achtervolging zijn ze 

samengekomen, maar wel op 19′. Tim Veremans, Bert Vervecken, Bart Van De Water, Bart Van 

Looveren, Bert Nietvelt en Simon Van Roy hebben Achim Schrijvers van zich afgegooid. 

Goed om weten ook dat de 4 echte 13-voudige Helleduivels vlot blijven rondbollen. Ludwig Willems 

zit in een tweede achtervolgende groep, Marc Monden volgt iets achterop en Michel Beeckman en 

Swa Vloemans zoeken en vinden hun vertrouwde tempo. 

Voor Psylos is Carfl ook sterk bezig. Salomez is tot bij Donavan Leyn geraakt. Ook uitkijken naar de 

broederstrijd tussen Norman en Sam Rasschaert. Voorlopig fietsen de twee Papegaaiduikers samen. 

10.38: Na twee ronden wordt het verschil tussen de drie leiders groter. Seppe Odeyn volgt op twee 

minuten. Simon Van Roy is alleen in achtervolging gegaan op 15′. Iets minder dan een minuut later 

volgt een groep van zes: Bert Nietvelt, Bert Vervecken, Bart Van De Water, Bart Van Looveren, Achim 

Schrijvers en Tim Veremans. 

Bij de dames ligt Geke Venema op kop met 2’11 op Debby Urkens, 4’15 op Inge Roelandt en Julie 

Debock op 4’50. Titelverdedigster Eveline Dreesen volgt op 7’15 als vijfde. 

09.35: De vier koplopers hebben er een snelle eerste ronde in het mountainbiken opzitten. In totaal 

moeten ze vijf ronden afleggen voor 105 km in totaal. Rik Thijs en Bart Borghs geven het tempo aan. 

Er wordt wat gepraat met Rob Woestenborghs die blijkbaar niet wil overnemen. Het tactische 

steekspel is begonnen. Seppe Odeyn volgt na 1 ronde al op 1’15. 

In de achtervolging volgen Simon Van Roy en Tim Veremans op 11’50. Een halve minuut later krijgen 

we een groepje van 7 met onder andere Bert Vervecken, Bert Nietvelt, Achim Schrijvers en Bart Van 

De Water. 

09.18: Aan het einde van de 15 km lopen komen er nog drie leiders samen binnen in de wissel: Rob 

Woestenborghs, Bart Borghs en Rik Thijs. Seppe Odeyn verliest 25 seconden en moet in de eerste 

kilometers van het mountainbiken een minuut toegeven op de drie. De rest volgt al op meer dan vijf 

minuten met Dieter Verschueren en Didier Deveirman. Geke Venema wisselt als eerste dame met 

ruim een minuut op Debby Urkens. Nog een minuut verderop volgen Inge Roelandt en Julie Debock. 

08.30: De vier toppers lopen verder weg onder het commando van Rob Woestenborghs. Ze hebben 

al vier minuten voorsprong op eerste achtervolger Tim Veremans. 

08.00: Voila, we zijn begonnen aan de 14de editie van de Hel van Kasterlee. Ruim 275 deelnemers 

hebben aan de Hellepoort de start genomen voor 15 km lopen. Binnen minder dan een uur 

verwachten we ze terug in de Sporthal voor de 105 km mountainbiken. Meteen vanaf de start zijn de 

4 topfavorieten al samen weg: Drievoudig winnaar Seppe Odeyn, Rik Thijs, Bart Borghs en de 

afscheidnemende Rob Woestenborghs. Na 3 km hebben ze al 50″ voorsprong op de rest. 
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Amber en Arno scoren in Lanzarote 
Posted by: Hans Cleemput 08/02/2016 in Nieuws, Triathlon 

Amber Rombaut als eerste op de fiets (foto: 

Lanzarote Deportiva) 

Amber Rombaut heeft in Playa Blanca op 

Lanzarote ei zo na voor een enorme stunt gezorgd 

in de plaatselijke sprinttriatlon. Vorig jaar werd ze 

er al vijfde, maar nu had de SMO-Specialized 

atlete zelfs een hele tijd uitzicht op de zege en ze 

zorgde voor flink wat spanning bij topfavoriete en 

uiteindelijke winnares Bella Bayliss. Arno Van 

Haverbeke deed het ook uitstekend bij de 

mannen. 

Amber Rombaut werd tweede achter Bella Bayliss, maar moest pas in het lopen haar betere 

erkennen. “Ik heb de laatste weken wat gesukkeld met een loopblessure dus heb lang getwijfeld of ik 

aan de start zou staan”, vertelt Amber. “Uiteindelijk ben ik toch gestart met het gedacht dat ik zou 

stoppen als ik nog teveel pijn had. 

In tegenstelling tot vorig jaar was de start niet uitgesteld, gelukkig, want een half uurtje in de 

brandende zon stressen was een ware marteling. Na de beachstart lag ik onmiddellijk al vrij en ik 

bleef verder uitlopen. Bij het uit het water komen had ik 1’20” op de 2e, dus dat was al een mooie 

voorsprong. 

De eerste wissel ging zeer vlot en bij de start van het fietsen had ik al 1’36”. Bella Commerford-

Bayliss (vele ironmanzeges op haar palmares) was 3e uit het water. Tegen de wind in en op een 

heuvelachtig parcours reed ik dus helemaal alleen… Tijdens de eerste 10 km heen ben ik zeker niet 

vol gegaan, ik hield nog veel over voor in het geval dat de sterke Bella Bayliss me zou inhalen. Na het 

keerpunt voelde ik dat ik nog veel over had en ben ik harder beginnen rijden. Uiteindelijk had ik nog 

36 sec bij het begin van het lopen dus daar was ik wel blij mee. 

Het loopparcours was zéér lastig: een 

aanloopstrook en 4 keer een steile helling op en 

dan weer af. Met mijn huidige loopconditie wist 

ik dat het lastig zou worden, zeker tegen Bella. Ik 

liep gewoon mijn eigen tempo en halverwege ben 

ik ingehaald, maar dat vond ik maar normaal. 

Bella en de toeschouwers hadden niet gedacht 

dat ze nog zo hard zou moeten racen om te 

winnen, een van de gevolgen daarvan was dat ik 

‘come on Bella!!!’ werd toegeroepen, wel… ik 

voelde me vereerd. 

Arno Van Haverbeke, mijn clubgenoot, deed ook 

mee. Hij werd 24ste en 1ste junior, net als ik! Het 

was dus een topwedstrijd voor ons 2! Ik ben dus een heel gelukkig meisje nu. En vanaf nu genieten 

we verder van onze stage hier,” aldus Amber. 
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Ironmanpro pakt zege in Hofstade 
Posted by: Hans Cleemput 21/02/2016 in Multisports  

Zaterdagmiddag kondigde hij op de 

ploegvoorstelling van zijn nieuwe team 

SMO-Specialized nog aan dat hij vanaf 

2016 met een pro-licentie in het 

Ironman-circuit aan de slag gaat. 

Zondag pakte Bart Borghs meteen uit 

met een eerste zege van het jaar. De 

Kempenaar heeft de Hel van Kasterlee 

ondertussen volledig verteerd en lijkt 

klaar voor alweer een lang en sterk 

seizoen. 

In Hofstade staken Borghs en Paul Embrechts er boven uit. El Pablo moest niet veel toegeven op BB 

in de eerste 3,1 km lopen en kwam al snel in de 19 km mountainbiken vooraan postvatten. Wouter 

Wuilmus, vandaag 31 geworden, ging in achtervolging op de twee kopvolgers maar hij kreeg het gat 

niet meer gedacht. De Cycosports atleet wisselde als derde op 40 seconden en hield die plaats ook 

vast. Vooraan was Borghs in de 3,1 km lopen opnieuw te snel voor Embrechts. Bart won in 1u12’57. 

Hij had 29 seconden voorsprong op Embrechts. 

 

Ook bij de vrouwen ging de zege naar een specialiste op de lange afstand. En ook zij behaalde haar 

eerste overwinning voor haar nieuwe team 185-Sportoase-Vaillant. Stefanie Adam was een klasse te 

sterk. Ze won in 1u28’25 en had bijna tien minuten voorsprong op Elke Naets. Thuisatlete Debbie 

Symons pakte de derde plaats. 

 

Modder en lekke banden in Jurbise 
Posted by: Hans Cleemput  22/02/2016 in Multisports 

Met Herentals, Hofstade en Jurbise was het een druk cross duatlon weekend. De Waalse klassieker 

trok zoals altijd een pak volk en die kregen allemaal een stevig modderbad. Titelverdedigers 

Veronique Platteeuw en Hans van den Buverie waren ook van de partij maar zij slaagden er niet in 

om opnieuw de zege te pakken. 

Hans van den Buverie begon sterk aan de 4 km lopen en rukte in de 23 km mountainbike op naar de 

leidersplaats. De atleet van 12BO4 kreeg halfweg te maken met een lekke band en dat betekende het 

einde van zijn wedstrijd. Zo werd de overwinning in de schoot geworpen van Sylvian Denis die na 

twee eerdere Run&Bike zeges met zijn broer nu zijn eerste solo-zege van 2016 realiseerde. Sylvain 

haalde het in 1u25’39 en was daarmee 25 seconden sneller dan Johan Goubau. Robin Tournant werd 

derde. 

Kristof Lauwereys pakte de vierde plaats, Tim Vijverman werd zesde en Kevin Strubbe legde beslag 

op de negende plaats. 

Bij de vrouwen kwam Veronique Platteeuw samen met TRIGT-ploegmaats Kelly Decaluwé en Claire 

Avril aan de start. Maar de dames van Doornik moesten hun meerdere erkennen in Mandy 

Dammekens van ATCC. Platteeuw werd tweede, Avril derde en Decaluwé vierde. 
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Odeyn maakt favorietenrol waar in Nossegem 
Posted by: Hans Cleemput  06/03/2016 in Multisports 

Had de BAIK X-duathlon van Nossegem vorig jaar 

nog te kampen met de concurrentie van het BK 

cross duatlon, dan trok de tweede editie van deze 

offroadwedstrijd in de schaduw van de luchthaven 

van Zaventem veel meer toppers aan dan een jaar 

geleden. Rik Thijs en Seppe Odeyn gingen voor het 

eerst sinds de Hel van Kasterlee de confrontatie met 

elkaar aan, maar het werd ook uitkijken naar (ex-

prof)triatleet Bert Jammaer. 

Seppe is vorige week vader geworden van zijn 

eerste dochter, Laurien, en dat gaf de recordhouder 

in de Hel blijkbaar vleugels. Hij nam in de eerste 4,5 

km lopen meteen voorsprong op Rik Thijs en 

titelverdediger Nicolas Auverdin. Zij mochten 

twintig seconden achter Odeyn aan het 

mountainbiken beginnen op een door de modder 

loodzwaar gemaakt parcours. Odeyn bleef zijn 

leidersplaats met verve verdedigen en won 

overtuigend. Rik Thijs was de beste van de rest, 

terwijl Nicolas Auverdin de laatste podiumplaats 

nog moest laten aan specialist Paul Embrechts, die 

zijn eerste seizoen in de nieuwe kleuren van Team 

Kempen (en voor het eerst als veteraan) begon met een derde plaats. 

Bert Jammaer ging in het eerste lopen nog redelijk vlot mee, maar zag in het mountainbiken de 

crossduatleten Joeri Deleebeeck en Dirk Buellens gevaarlijk dichtbij komen. Toch slaagde Bert er in 

om knap vijfde te worden. Deleebeeck werd 6de en Dirk Buellens 7de. Tim De Bouw van DTTA bleef 

nog net uit de greep van SMO-Specialized atleet Kevin Strubbe. Zij werden achtste en negende. 

Bij de vrouwen verpulverde favoriete Inge Roelandt alle tegenstand. Vooral in het mountainbiken 

maakte de dame uit Bredene (wiens partner Steven Hamerlinck een dag eerder nog een sterke North 

C Trail neerzette in Koksijde) het verschil en ze won vlot in 1u29’19. Caroline Goetghebuer werd op 

ruim 5’30 tweede. De derde plaats ging naar de Litouwse Guna Rudzite. 
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Van Riel flirt met top-10 in Mooloolaba 
Posted by: Hans Cleemput 12/03/2016 in Nieuws 

2016 is goed begonnen voor Marten Van 

Riel. Na een 17de plaats in de eerste 

WTS van Abu Dhabi vorige week 

bevestigde onze landgenoot vannacht 

met een knappe 12de plaats in de eerste 

Wereldbeker wedstrijd van het seizoen 

in Australië. Daarvoor moest Maren 

voluit gaan in een hete, snelle 

sprinttriatlon. De winnaar was dezelfde 

als vorige week in Abu Dhabi. 

De surf van de Stille Oceaan langs het 

strand van Mooloolaba speelde zoals 

altijd een grote rol in het zwemonderdeel. Vooral in de laatste meters van het 750 meter lange 

parcours is het belangrijk om het juiste traject te kiezen om vlot door de metershoge golven te 

klieven. Marten Van Riel slaagde daar redelijk vlot in. Simon De Cuyper deed het nog behoorlijk, 

maar Jelle Geens geraakte in die slotfase helemaal achterop, stapte als laatste het strand op 

en verdween even later uit de wedstrijd. 

Van Riel nestelde zich in de 

kopgroep, die rond halfweg de 

20 km fietsen het gezelschap 

kreeg van een grote 

achtervolgende groep. Simon De 

Cuyper miste de aansluiting 

maar nipt en knapte nog heel 

wat werk op in een derde groep, 

maar met slechts 6 man was het 

onbegonnen werk tegen de 

overmacht van de snelle 

kopgroep. De Cuyper zou 50ste 

worden in 56’39. 

Vooraan bleef Marten alert. Hij 

leidde de kopgroep op de fiets 

bij het ingaan van de laatste ronde en ook naar de wissel toe zorgde hij ervoor dat hij goed 

gepositioneerd zat. Als 8ste begon Marten aan de 5 km lopen. Die werden één lange spurt én een 

uitputtingsslag. Eén na één zagen we atleten uitgeteld tegen de vlakte gaan bij de finish. Vier toppers 

konden zich afscheiden, waarbij Mola en Hernandez er in de laatste ronde alleen vandoor gingen. 

Mola won de Spaanse strijd met een alweer indrukwekkende tijd van 52’55. De Portugees Pereira 

werd derde. 

Van Riel kreeg het in de slotronde moeilijk maar bleef constant meestrijden voor de top-10. Dat werd 

het uiteindelijk net niet. Marten werd knap 12de in 53’35 (met een looptijd van 15’23 bij 30 graden!) 

op slechts 14 seconden van een top-vijf. Het is voor Van Riel zijn beste resultaat ooit in een 
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wereldbeker na twee keer 13de te zijn geworden vorig jaar. En het levert hem belangrijke punten op 

waarmee hij vijf plaatsen stijgt op de Olympic ranking. 

 

Aernouts klopt specialisten in Retie 
Posted by: Hans Cleemput 13/03/2016 in Multisports 

De vorige weken waren de cross duatleten al erg bezig met het BK in Retie, maar op de dag van het 

kampioenschap moesten de mannen van de Hel het hoofd buigen voor de mannen van Hawaii. Met 

Bart Aernouts kregen we namelijk een enigszins verrassende kampioen, al is het voor de 

Antwerpenaar niet de eerste uitstap naar het offroad-gebeuren. 

Eerder bewees Bart Aernouts al in de Xterra van Zuid-Afrika en twee jaar geleden op het WK Xterra in 

Maui dat een cross-triatlon of cross-duatlon hem wel ligt. In Retie moest hij wel het onderste uit de 

kan halen tegen de recordhouder van de Hel van Kasterlee. Nauwelijks vier seconden was het 

verschil tussen Seppe Odeyn en kampioen Aernouts. 

Zij geraakten samen voorop met Geert Lauryssen, maar in het lopen bleven ze met zijn twee vooraan 

over. Bart Borghs werd derde en Geert Lauryssen, vorig seizoen nog top in het WK Xterra in Maui, 

werd vierde na een felbevochten strijd. Rik Thijs pakte de vijfde plaats. 

Podium in 

Retie met 

Seppe Odeyn, 

Bart Aernouts, 

Bart Borghs 

(foto: Johan 

Tack) 

Ook bij de 

dames ging de 

titel naar een 

triatlete. 

Stefanie 

Adam 

bezorgde haar 

nieuwe club 

185-Vaillant-

Sportoase een 

eerste Belgische titel na een uitgebalanceerde wedstrijd waarin ze de maat nam van (sinds kort) 

veldrijdster Birgit Massagé. De ervaren Nederlands/Finse atlete Riika Vreeswijk-Kelja werd derde. Het 

brons op het BK was voor Silke Baumer. 

Op de korte afstand won Roel Pauwels, de vroegere international van de Belgische duatlonselectie 

(onder andere WK 2004 in Geel). 
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Van Riel spurt voor podium in wereldbeker New Plymouth 
Posted by: Hans Cleemput 03/04/2016 in Nieuws 

Marten Van Riel vijfde in de spurt 

(foto:ITU/ScottieT) 

Marten Van Riel heeft in de 

wereldbeker van New Plymouth 

de deur richting Rio verder open 

geduwd. Met een schitterende 

vijfde plaats scoort de jonge Belg 

gouden punten voor de olympic 

ranking. Er zat zelfs meer in, want 

tot op de streep spurtte Marten 

mee voor de derde plaats. Alleen 

Richard Murray stak er echt 

bovenuit, maar Van Riel bewees 

dat hij met de rest van de wereld wel mee kan. 

De sprinttriatlon in Nieuw-Zeeland bood onze landgenoten een gouden kans op puntenwinst. Spanje 

(Gomez en Mola) en Groot-Brittanië (Brownlees) stuurden hun kat en dus lag het veld achter 

topfavoriet Murray volledig open. Marten Van Riel nestelde zich na een goed zwemnummer in de 

kopgroep. Daaruit ontsnapten de Amerikaan Ben Canute en de Deen Andreas Schilling. Die hield er 

een tweede plaats aan over, maar kon niet voorkomen dat een sterk lopende Murray hem nog 

voorbij stormde naar een tweede zege op rij in New Plymouth. 

Marten Van Riel liep constant voorin een groepje van een man of vijf. In de slotfase bleven ze nog 

met vier over, waarbij Pevtsov uit Azerbeidjan de snelste bleek voor Ryan Sissons en onze 

landgenoot. 

Simon De Cuyper in T2 in 

new Plymouth (foto: 

ITU/ScottieT) 

Simon De Cuyper kwam als 

47ste uit het water en 

miste op een paar 

seconden de aansluiting 

met de kopgroep van 34 

man. In de achtervolging 

slaagde zijn groepje er niet 

meer in om dichterbij te 

komen. Simon zette nog 

een degelijke loopproef 

neer en pakte een 43ste 

plaats. Jelle Geens verloor nog meer tijd in het zwemmen en kwam nooit meer in het verhaal voor. 

Hij moest vredenemen met een 55ste plaats. 
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Van Cleven op herhaling in Porto Colom 
Posted by: Hans Cleemput 10/04/2016 in Nieuws 

Michael Van Cleven heeft zijn 

nieuwe team Pewag, bekend van 

Marino Vanhoenacker, meteen 

een schitterende zege bezorgd. 

De West-Vlaming behaalde net 

zoals vorig jaar de overwinning in 

de 111 triatlon van Porto Colom 

in Mallorca. Hij maakte opnieuw 

het verschil op de beklimming 

van de Salvador. Timothy Van 

Houtem viel net naast het 

podium en ook bij de vrouwen 

stond er een Belgische op het 

podium. 

Stefanie Adam werd knap derde, al had ze er zelf meer van verwacht. “Ik ben niet blij met de derde 

plaats. Ik kan deze slechte dag wel plaatsen, zeker met de problemen die ik in mijn kuit en 

hamstrings had na de overstap van mountainbike naar tijdritfiets. Bovendien heb ik de voorbije 

nachten weinig geslapen door de problemen die ik had op de luchthaven. Ik had te weinig kracht op 

de fiets en het lopen deed pijn. Maar met wat fysio en oefeningen moet het wel weer goed komen,” 

aldus Stefanie. Emma Bilham won voor Diana Riesler. 

Bij de mannen streden Michael Van Cleven en Timoty Van Houtem een tijd samen voor de 

overwinning. Michael haalde het in 3u41’56 voor Frederick Backson en Hendrik Hyldelund. Timo 

werd vierde op 3’02 van Van Cleven. 

“Ik ben content dat ik de eerste van het Pewag-team ben die dit jaar een overwinning pakt”, 

reageerde Michael. “al was het geen gemakkelijke dag. Ik had een degelijk zwemnummer in water 

van 14 graden. Als vijfde kwam ik uit het water maar in het begin van het fietsen had ik geen goed 

gevoel en begon ik vertrouwen te verliezen dat er vandaag een goed resultaat zou inzitten. Maar het 

lijkt er op dat de mannen die mij probeerden dood te doen op de fiets, dat zelf hebben moeten 

bekopen. In de slotfase van het fietsen heb ik alles of niks gespeeld en het lijkt er op dat het werkte. 

In T2 had ik een kleine voorsprong van een halve minuut en daarna heb ik het lopen volledig naar 

mijn hand kunnen zetten,” aldus Michael. 

Timothy Van Houtem was blij met zijn vierde plaats in een door de wind pittige Portocolom 111: “Op 

z’n Timo ‘s gezwommen,” lachte hij na afloop. “Dat wil zeggen, overal in het water gezeten waar ik 

niet moest zijn; in het fietsen op mijn eentje 4′ toegereden op 60 km tijd. Ik heb niet meegedaan aan 

het stayergedoe vooraan en samen met Michael Van Cleven meteen de knuppel in het hoenderhok 

gegooid. Na de 2e maal de Salvador eventjes alleen weg maar ik kon het niet houden. Michael nam 

gezwind over en won verdiend. In de strijd voor de tweede plek werd ik in het lopen op mijn waarde 

geklopt.” 

Tijs en Sam Billemon van TTI verbaasden met een tiende en twaalfde plaats. Joeri Van Houtem was 

de vijfde Belg op de 21ste plaats. 
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Tine Deckers wint 70.3 (bike-run) Aix 
Posted by: Hans Cleemput 01/05/2016 in Nieuws 

In een 70.3 Ironman zonder zwemproef pakte Tine Deckers zondag een overtuigende overwinning. 

Door de lage temperaturen in Aix-en-Provence werd de zwemproef afgelast in de 70.3 Ironman van 

Pays d’Aix. De organisatie besloot dan maar om er een bike-run van te maken. In tijdritvorm 

vertrokken de atleten op basis van lottrekking voor een individuele fietsproef. Het maakte de 

wedstrijd chaotisch om volgen, behalve voor Tine Deckers. Zij nam een ruime marge op de 

tegenstand in de 90 km fietsen. 

In de halve marathon hield onze landgenote moeiteloos stand en in 3u56’18 was ze de enige vrouw 

die onder 4 uur bleef. De Duitse Julia Gajer zette de tweede tijd neer (4u02’29) en de Britse Nikki 

Bartlett werd derde in 4u04’07. Alexandra Tondeur lag lange tijd op koers om een top-5 te behalen, 

maar de Duitse Astrid Stienen liep uiteindelijk nog iets sneller. 

Bart Borghs beste Belgische man 

Nadat hij vorig jaar de beste age grouper was van het hele pak in Maastricht, besliste Bart Borghs om 

in 2016, net zoals zijn SMO-Specialized ploegmaat Timothy Van Houtem, een Ironman Pro licentie te 

nemen. In zijn eerste optreden als prof zette hij van de Belgen de snelste tijd neer. Met 1u11’52 liep 

hij na David McNamee de snelste halve marathon en hij finishte als 14de in 3u’42’41. 

Pieter Heemeryck deed er iets langer over. Hij werd 16de in 3u42’55. Timothy Van Houtem werd 

17de en Wouter Monchy 25ste. 

 

Gemengde gevoelens bij BK Ploegen in Doornik 
Posted by: Hans Cleemput 09/05/2016 in Nieuws  

Het BK ploegentriatlon was meteen ook de eerste manche van de tweede editie van de T3 series. Om 

organisatorische redenen werd er afgeweken van de historische 1 Mei, maar achteraf gezien was 
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niemand daar rouwig om. De organisatie kon rekenen op schitterend weer en zo beloofde dit een 

prachtige editie te worden. Toch zou de dag eindigen met een grote teleurstelling bij een aantal 

ploegen. Dit betekent echter niet dat er met SMO-Specialized bij de dames en Zamaro-Wilier bij de 

heren geen nieuwe sterke kampioenen gekroond werden… 

Atriac had heel wat te verdedigen nadat zij vorig jaar zowel bij de vrouwen als bij de mannen de 

overwinning konden grijpen. Het waren de T3 dames van BrTC die de spits mochten afbijten. De 

andere vrouwenploegen zouden met een tussenpose van 2′, volgens plaats op het BK ploegen 

vorig jaar, volgen. De ploegen met ambities voor winst waren KTT-Zamaro, ITC-EFC, SPTC-185, SMO-

Specialized en Atriac. Het waren de dames van SMO die de snelste zwemtijd wisten neer te zetten en 

zich daarbij vrijwaarden van een voorsprong van 10″ op SPTC-185 en 15″ op Atriac. 

Tijdens het fietsnummer wist SPTC-185 hun achterstand goed te maken op SMO. Zij begonnen met 

ongeveer geen verschil aan het afslotende loopnummer. Atriac volgde op 25″. SMO wist zijn 

leidersplaats te behouden, maar moest zich nog wel reppen voor de aanstormende Atriac Ladies. 

Het uiteindelijke verschil bedroeg slechts 9″. SPTC-185 konden een derde plaats net niet vast 

houden. De dames van ITC-EFC vervolledigden het podium. Opmerkelijk was dat het dames team van 

TDL-Verbinnen Sport gediskwalificeerd werd wegens het niet opnemen van een penalty. Maar hier 

later meer over. 

De SMO-Specialized dames pakken nipt 

de titel (foto: Katrien Decru) 

Na de dames was het de beurt aan de 

heren. Ook hier waren het 

ongeveer dezelfde teams die podium 

ambities koesterden: Atriac, KTT-Zamaro 

en SMO-Specialized. Maar ook TriGT-

Arena, SP&O – No Drugsteam en LTTD-

Oil Service moesten in de gaten 

gehouden worden. Ook bij de mannen 

was het SMO die als eersten uit het 

water kropen. Op slechts 5″ volgden 

Atriac en een verrassend sterk Accent-Tribe. Maar ook SP&O en KTT waren niet ver, zij volgden op 

10″ en 15″. SMO wist ook het sterkste fietsnummer 

neer te zetten en bouwde daarmee zijn voorsprong uit tot 20″ op Atriac 

en 35″ op KTT. De andere ploegen verloren bijna 1′. 

Het onwaarschijnlijke gebeurde en een historisch sterk lopend Atriac zakte tijdens het lopen door het 

ijs. Zo kon SMO naar de overwinning lopen. KTT zou een tweede plaats grijpen. SP&O kon met een 

sterk loopnummer beslag leggen op de derde plaats. 

En toen kwam het verdict. SMO werd gediskwalificeerd wegens het niet nemen van hun penalty. 

Maar zij waren niet de enigen. Ook onder andere LTTD-Oil Service en NLT-Joli waren hetzelfde lot 

beschoren. De top-5 van de wedstrijd werd volledig overhoop gegooid. Het Zamaro-Wilier team van 

KTT werd uiteindelijk Kampioen van België. 
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Een overvol podium in Doornik 

(foto: Katrien Decru) 

Hebben we door heel dit gebeuren 

een slechte kampioen? Nee dat 

zeker niet, KTT bestaat uit zeer 

sterke, relatief jonge en ambitieuze 

atleten die zeker en vast recht 

hebben op deze titel. Toch, en 

we citeren hier Adam Lambrechts 

van KTT: “de eerlijkheid gebiedt 

ons te zeggen dat SMO vandaag 

sterker was”. 

De gevolgen voor de T3 series zijn 

erg groot. De gediskwalificeerde ploegen pakken bij deze elk nul punten op de eerste manche van de 

T3 series en zien hun kansen op eind-winst tot ongeveer nul gereduceerd. Hierdoor blijft een mooi 

initiatief als de T3 series onthoofd achter. 

Simon De Cuyper vond de penalty terecht, maar was vooral ontgoocheld over de slechte aanduiding 

van de penaltybox. “We gingen er van uit dat de titel binnen was, totdat we na de finish te horen 

kregen dat onze ploeg een penalty (15 seconden tijdstraf) had opgelopen. En aangezien we deze 

penalty niet genomen hadden, tijdens de race, we dus gediskwalificeerd werden… 

SMO-Specialized met Simon De 

Cuyper (foto: Katrien Decru) 

Zeer zuur. De penalty zelf valt 

niet te betwisten, regels zijn nu 

eenmaal regels. Maar de 

penaltybox en het bord waarop 

de ploegnummers met een 

penalty aangebracht waren 

stond zeer slecht geplaatst. De 

enige drankbevoorrading op 

het traject stond toevallig ook 

vlak voor de box, net als het 

startvak voor het 

looponderdeel. We waren dan ook niet de enige ploeg die met een DSQ uit de race verdween omdat 

ze hun penalty niet hadden opgemerkt. Daarbij kwam dan nog eens dat op het moment dat onze 

ploeg daar passeerde er een andere ploeg in de strafbox stond, waardoor het bord gewoon niet 

zichtbaar was… In internationale races staat het bord voor de strafbox, zodat dit goed zichtbaar blijft, 

ook wanneer atleten hun penalty nemen… 

Veel voer voor discussie na de race uiteraard… En een zoveelste historie waar er eigenlijk geen 

winnaars bij zijn… Ook een “topcompetitie” die op deze manier onthoofd is, want voor onze (en 

enkele andere) ploeg(en)is een deftig klassement halen in de T3 competitie nu niet meer mogelijk… 

En is de meerwaarde om dit seizoen nog aan het circuit deel te nemen dan ook zeer beperkt?” aldus 

Simon. 
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Boterenbrood houdt genoeg over op Heemeryck 
Posted by: Hans Cleemput 16/05/2016 in Nieuws  

De iLumen 111 van Bilzen heeft zondag de verwachtingen meer dan ingelost, al zorgde een 

ontketende Danne Boterenbrood ervoor dat de spanning om de battle of the sexes al erg vroeg 

verdween. Ze haalde vlot de bonus van 1.000 euro binnen. Zo kon Pieter Heemeryck zich helemaal 

focussen op zijn strijd met Bas Diederen. De twee long distance toppers gingen tot 90 km fietsen 

gelijk op met niet heel ver achter hen titelverdediger Stenn Goetstouwers. Helaas geen Seppe Odeyn 

(ziek) en Martijn Dekker (geblesseerd) in Bilzen. Ook titelverdedigster Xenia Luxem (kuitblessure) 

ontbrak. 

Bij de vrouwen was Danne Boterenbrood de enige Nederlandse favoriete die tot op het eind 

standhield. Een geblesseerde Sarissa de Vries had in het zwemmen de debatten geopend en ging in 

de eerste twee fietsronden aan kop met Boterenbrood. De laatste ronde koos de SMO-Specialized 

atlete het hazepad. De Vries besliste wegens haar blessure niet te lopen en stapte uit in de 

wisselzone. Eerder stapten tijdens het fietsen ook Ilona Eversdijk, Juriena De Vries en Laura Hak 

uit.  Zo lag de weg open naar de tweede plaats voor Stefanie Adam. De 185-Sportoase-Vaillant atlete 

is nog niet in topvorm maar kon dankzij een ruime voorsprong haar tweede plaats wel verzilveren. 

Derde werd de Nederlandse Heleen Zandstra. Die werd nog even op de hielen gevolgd door Ines Van 

Troyen, maar na een week ziekte bleek ze, nota bene op haar verjaardag, onvoldoende hersteld om 

uit te lopen. Ook zij stapte uit. Janien Lubben en straffe vijftiger Geke Venema vulden de top-5 verder 

aan. 

Danne Boterenbrood haalt de Battle of the 

Sexes binnen (foto: Caroline Dhondt) 

De mannen mochten 33’10 na de vrouwen 

van start, op basis van het verschil tussen 

Goetstouwers en Luxem in 2015. Van die 

voorsprong knabbelden ze uiteindelijk 25 af 

zodat de battle of the sexes voor de tweede 

keer in de Urban Tri Sports 3Series naar de 

vrouwen gaat. Na de 1000 meter zwemmen 

kwamen Kjel De Hertog, Bas Diederen, Edo 

Van der Meer en Pieter Heemeryck als 

eersten uit het water, met 40″ later Stenn 

Goetstouwers, Adam Lambrechts en David De 

Grooff (die sterk fietste tot in de slotronde en 

nadien uitstapte). Op het vlakke parcours 

langs het kanaal (op 31 juli ook onderdeel van de Ironman Maastricht) namen Diederen en 

Heemeryck het initiatief. “Tot 90 km kon in Bas volgen,” vertelde Pieter ons. “Ik reed bijna constant 

dezelfde wattages, maar toch fietste Bas van me weg alsof het niks was. Indrukwekkend om zien.” 

Met bijna een minuut voorsprong kwam Diederen als eerste in de wissel. Heemeryck liep het gat in 

de eerste loopronde dicht en schouder aan schouder namen de twee topfavorieten het keerpunt. 

Daarna moest Bas afhaken. Pieter liep zo naar zijn tweede zege op rij in de Urban Tri Sports 3Series 

en blijft comfortabel aan de leiding in de ranking. Stenn Goetstouwers mocht na een goed 

ingedeelde wedstrijd verdiend als derde mee op het podium. Vincent Van De Walle probeerde een 

tijd in zijn eentje in de achtervolging te gaan op de fiets, maar moest zich tegen een grote groep toch 
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gewonnen geven, al verliep de wedstrijd heel fair en zagen we door de 15 meter-regel nauwelijks 

drafting tussen de atleten. Er werden dan ook nagenoeg geen penalty’s uitgedeeld. In het lopen 

bevestigde Vincent dat hij stilaan de aansluiting aan het maken is bij de toppers. Hij liep naar een 

knappe vierde plaats, voor Kjel De Hertog (ook een bijzonder knappe wedstrijd) en een breed 

glimlachende Edo Van Der Meer, die tweede Nederlander werd nadat hij zijn race bijna perfect 

ingedeeld had. Erik-Jan Spijkerman was de derde van de 188 Nederlanders in Bilzen. Hij pakte een 

elfde plaats, maar zonder leegloper vooraan en vier minuten tijdsverlies bij het herstellen daarvan, 

had een top-5 er zeker ingezeten. 

Pieter Heemeryck was in de wolken: “Ik ben blij met een nieuwe zege na mijn 

twee mindere resultaten in Californië en Aix-en-Provence. Ik wist dat de vorm terug in stijgende lijn 

was, maar met een ervaren atleet als Bas Diederen aan de start wist ik ook dat het een zware race 

zou worden. Onlangs wist hij nog op het Zuid-Afrikaans kampioenschap als eerste van de fiets te 

komen dus het minuutje dat ik vandaag verlies daar kan ik best mee leven! Hopelijk kan ik nu in 

Geraardsbergen terug volledig voor de overwinning gaan zodat ik een optie kan nemen op winst in 

het eindklassement binnen de Urban Tri Sports 3Series! Maar eerst 200 procent focus op de 70.3 van 

Kraichgau waar ex-Wereldkampioen Sebastian Kienle, de huidige Europees Kampioen Boris Stein, Nils 

Frommhold en Bas Diederen als grootste namen werden aangekondigd.” 

Dinsdag vindt u hier een video-interview met de winnaars, waarbij we groot nieuws hebben. 

Woensdag volgt het video-verslag van de 2de manche van de UrbanTriSports 3Series. 

 

Brydenbach houdt net genoeg over 
Posted by: Hans Cleemput 22/05/2016 in Nieuws  

Brydenbach wint in 

Leuven (foto: Johan Tack) 

Tim Brydenbach en Joke 

Coysman leken op 

voorhand de logische 

winnaars van de halve 

triatlon van Leuven, maar 

beide topfavorieten 

moesten hard werken 

voor hun overwinningen. 

Coysman kreeg af te 

rekenen met een sterke 

Jolien Lewyllie en in de 

slotfase met een 

oprukkende Karolien Weuts. Brydenbach hield aan de streep net genoeg over op een ontketende 

Bart Borghs. 

Tim Brydenbach kreeg na het zwemmen Joris Buyl mee, die bij zijn heroptreden een knalprestatie 

neerzette en dat drie dagen nadat hij voor het eerst papa is geworden. Buyl nam lange tijd het 

initiatief in het fietsen. “Ik moest in het begin zelfs erg mijn best doen om aan te klampen,” vertelde 

Tim. “Ik schrok wel toen Joris overnam en het tempo de hoogte in ging, maar gelukkig zakte het 

tempo nadien iets en konden we samen de kloof uitdiepen, tot hij wegviel.” 

Buyl was inderdaad één van de vele atleten die onderuit gingen op het door de regen glad gemaakte 

parcours. Hij bleef net overeind maar hield aan zijn botsing met een afsluiting een gezwollen 
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elleboog over. Joris zou uiteindelijk een hele mooie vijfde plaats pakken. Ook Lukas Bosmans ging 

stevig tegen de vlakte. “En dat in de traagste bocht van het hele parcours, echt weer iets voor mij,” 

vertelde Bossie. “Ik probeerde dan in het lopen nog wat recht te zetten, maar ben daarbij veel te 

diep gegaan. In de slotronde ging 

het licht helemaal uit.” Lukas werd 

nog 11de voor eigen volk. 

Borghs, Brydenbach en De Grooff 

op het podium (foto: Johan Tack) 

Voorin had Brydenbach na één 

ronde lopen een minuut 

voorsprong op Buyl en de 

opzettende David De Grooff. Die 

revancheerde zich voor een 

tegengevallen 111 van Bilzen door 

alleen in de tegenaanval te gaan op 

de fiets. David leek even zicht te 

krijgen op de tweede plaats, maar het gevaar kwam van achteruit. Bart Borghs en Seppe Odeyn 

snelden in de halve marathon de rest van de achtervolgers voorbij. De inhaalrace van BB eindigde op 

het podium. Hij werd tweede achter de ongrijpbare Brydenbach. De Grooff werd derde en Odeyn 

vierde. 

Brydenbach dacht zondag niet meer aan twee jaar geleden. “Dat is te lang geleden en speelde 

vandaag niet meer mee bij mij. Dit blijft één van mijn favoriete wedstrijden en ik wou vooral eens 

kijken hoe goed de vorm is. Ik ben nu in voorbereiding op mijn Ironman van Vichy, maar ik pik 

ondertussen zeker ook het BK halve triatlon van Eupen mee, met als doel om daar een vierde gouden 

medaille te halen,” aldus Tim. 

Joke Coysman moest vol aan de bak na een sterk zwemnummer van Jolien Lewyllie. Die kwam voor 

het eerst in de kleuren van TDL in actie in Leuven en kwam met een mooie voorsprong als eerste uit 

de Plas in Rotselaar. In het fietsen moest ze haar meerdere erkennen in Joke, maar Jolien bleef wel 

uit de greep van de groep Leuvense achtervolgsters met Charlotte Verhaegen (die in de slotronde 

alleen in de tegenaanval ging), Lore Van Clooster, Leen Vanden Daelen en Karolien Weuts. 

Coysman begon met 3’30 op Lewyllie en 5′ op de rest aan de halve marathon. Dat was voldoende 

marge om gecontroleerd uit te lopen naar een nieuwe overwinning in Leuven. “Het doet me 

plezier om na zo’n pechjaar er opnieuw te staan. Ik heb het gevoel dat de conditie stilaan weer top is. 

Vandaag had ik niet echt last van de regen. Ik was vooral aangenaam verrast door de sterkte van 

Jolien, maar ik rekende wel op mijn loopbenen.” Ook Karolien Weuts liep sterk en ze kwam in de 

slotronde nog een stuk dichterbij. “Hiermee gooi ik 2015, een jaar vol blessures, definitief van me af. 

Het doet deugd dat ik net in Leuven weer een goeie wedstrijd had,” aldus Karolien. Haar EFC-ITC 

ploeggenote Leen Vanden Daelen werd derde. Jolien Lewyllie kwam helemaal kapot binnen op de 

vierde plaats voor Lore Van Clooster en Stefanie Lefevre, waarmee thuisploeg TDL toch 3 dames in de 

top-6 had. 

Leuven leverde ook een paar emotionele momenten op, zoals bij de finish van 3amigos dame 

Hannah Verhaeghe, maar vooral bij de finish bij het debuut van Hanne Van Clooster, het jongere 

zusje van Lore. Bovendien kregen we met de 6de plaats van Bert Verbeke de bevestiging van al het 

goede wat we sinds vorig jaar van de XCD-atleet verwachten. En Gijs Van Ranst was dé verrassing van 
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de dag met een opvallende top-10 notering na een hele dag voorin te strijden. Bennie Peeters (H40) 

en Johan Coulon (H50) pakten de overwinning bij de veteranen. 

De keerzijde van de medaille was het afvoeren van Jessy Beynaerts, de sympathieke AATT-atlete. Die 

kwam volledig versuft en bleek bij de wissel toe en moest naar het ziekenhuis gevoerd worden. Ze 

was dan weer gelukkig bij bewustzijn en zou nu een aantal testen moeten ondergaan. Het is niet 

duidelijk of Jessy gevallen was of dat er iets anders aan de hand was. We duimen alleszins dat het 

goed komt met haar en wensen haar heel veel beterschap toe! 

 

Vreugde en ontgoocheling in Barcelona 
Posted by: Hans Cleemput 23/05/2016 in Nieuws  

In de 70.3 Ironman van Barcelona 

lagen vreugde en ontgoocheling wel 

heel dicht bij elkaar. In de age group 

categorieën deden Sophie Van 

Biervliet, Charlene Ottevaere, Floor 

Martens en Francois Humblet het 

schitterend, maar in de achtergrond 

was onder andere Michaël 

Schouwaerts één van de vele 

slachtoffers van een meedogenloze jury die de tijdslimieten wel heel erg nauw namen. 

Michaël, van 3athlon.be partner Sportoase, startte met veel vertrouwen. Na een stevige 

trainingsperiode was hij klaar voor een goeie halve triatlon, maar na 100 meter zwemmen sloeg de 

pech voor een eerste keer toe. “Iemand trok mijn zwembrilletje kapot, waardoor ik ruim een uur in 

schoolslag heb moeten zwemmen in een bijzonder woelige zee. In het fietsen voelde ik me vrij goed 

en ondanks dat mijn Di2 niet werkte, heb ik de eerste klim toch op karakter doorgezet. 

Sportoase-atleten Michäel Schouwaerts en Carlo Rubbens in de 70.3 Barcelona 

Ook op de tweede klim had ik een goed tempo te pakken, maar toen ik bovenkwam, was de weg 

afgesloten en was ik de tweede van uiteindelijk een vijftigtal atleten die 2 minuten boven de 

tijdslimiet ongenadig uit wedstrijd werden gehaald. Bij de official “no hableso inglesa” viel geen 

verhaal te maken en dus was het een zwaar teleurstellende rit terug naar Calella met de bus. Ik ben 

wel blij dat mijn ploegmaat Carlo Rubbens het goed deed in zijn eerste keer.” aldus Michaël. 

Vooraan was Charlene Ottevaere ondertussen aan een goede wedstrijd bezig. De Belgische 

kampioene lange afstand finishte in 4u56’02 als achtste overall en pakte daarmee zilver in haar age 

group (F35). Floor Martens en Sophie Van Biervliet deden in hun categorieën nog beter. Floor won de 

F18 in 5u46’36. In dezelfde leeftijdsklasse werd Camille Goblet derde. Sophie was de beste in de 

5u08’46 in de F45. Ze verpulverde de tegenstand met een voorsprong van meer dan een halfuur. 

Met een 22ste plaats overall was Francois Humblet de snelste Belg in Calella (de kuststad op zo’n 50 

km van Barcelona, waarnaar de 70.3 Ironman wel vernoemd wordt). Hij won de M25 categorie met 

ruime voorsprong. Joeri Van Houtem werd knap derde in de M40 categorie en Jan Stockman viel net 

naast het podium met een 4de plaats bij de M45. José Nicolas pakte bij de M60 ook een vierde plek. 

Elien Janssen in St-Polten 

In Sankt-Polten waren alle ogen gericht op Marino Vanhoenacker. Onze landgenoot kwam als vierde 

uit het water, maar na 30 km sloeg het noodlot toe. Door een lekke band verdween Bink uit de 

wedstrijd. Elien Janssen moest dan de Belgische eer hoog houden en dat deed de Limburgse met 

verve. Ze werd 24ste overall bij de vrouwen in een tijd van 5u07’15, goed voor de tweede plaats in 
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de F25 age group. Beste Belgische was Roland Weytjens. Die plaatste zich met een 4u33’46 in de top-

100 (84ste plaats overall) en dat leverde hem een 7de plek in de M35 categorie. 

 

2 op 2 voor Zamaro Wilier 
Posted by: Hans Cleemput 29/05/2016 in Nieuws  

In Zwevegem werd zondag de 

tweede manche van de T3 Series 

gehouden. We hoorden deze week 

nog dat de diskwalificaties van een 

aantal ploegen in Doornik pas na 

Zwevegem op de agenda zou gezet 

worden in de geschillencommissie. 

Dat weerhield SMO-Specialized en 

Zamaro-Wilier er niet van om er in 

de Team Relay een spannende 

wedstrijd van te maken, al regende 

het in Zwevegem opnieuw een hoop 

penalty’s. 

Ook de jonge mannen van KTT kregen een 20 seconden straf en moesten in de finale bang afwachten 

of ze alsnog de snelsten zouden zijn. Uiteindelijk haalde de jonge bende het met 18 seconden 

voorsprong op SMO-Specialized. SP&O No Drugs pakte de derde plaats. Atriac kon geen revanche 

nemen voor Doornik en werd zesde. Voor KTT-Zamaro-Wilier is het de tweede zege op rij en ze 

verstevigen daarmee hun leidersplaats. 

Bij de dames was het wel prijs voor de 

ploeg uit Antwerpen. Atriac haalde het 

daar van SMO-Specialized. De 

Antwerpse dames telden 24 seconden 

voorsprong op de ploeg uit het 

Meetjesland. De derde plaats was voor 

Tribe-Accent uit Vilvoorde. In de 

tussenstand gaan Atriac en SMO-

Specialized samen aan de leiding met 

een gelijk aantal punten. 
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Eerste mannenzege voor Alexis Krug 
Posted by: Hans Cleemput 05/06/2016 in Nieuws  

 
Krug klopt Weuts in de battle of the sexes (foto: Ludo-Grafica.nl) 

In de eerste twee manches van de UrbanTriSports 3Series wonnen de vrouwen telkens de battle of 

the sexes. In Froidchapelle, bij de lacs de l’Eau d’Heure wist Alexis Krug voor het eerst de hegemonie 

te doorbreken, al werd het een bijzonder nipte strijd met Karolien Weuts, die zelf pas in de slotronde 

over een letterlijk verkrampte Stefanie Adam ging in de eerste kwarttriatlon van de series. 

Met meer dan 900 deelnemers (en nog eens een 300-tal atleten op de promo-afstand) brak l’Eau 

d’Heure bij de 25ste editie alle records. Door de lage watertemperatuur (13,5°) werd het 

zwemonderdeel ingekort naar 1.000 meter. Daardoor kregen de vrouwen een voorsprong van 19′. 

Annabelle Pirotte kwam als eerste aan wal aan de “Plate Taile” zijde van de lacs de l’Eau d’Heure, 

maar tweede dame Stefanie Adam nam heel snel over op de fiets en bouwde een indrukwekkende 

voorsprong uit op de fiets. 

Met een voorsprong van 4’20 op Karolien Weuts en 5′ op Leen Vanden Daelen leek de buit binnen 

voor de 185-Sportoase-Vaillant atlete. Maar vlak na het keerpunt op het loopparcours kreeg Stefanie 

last van krampen en zakte het tempo. Weuts kwam steeds dichterbij en in de slotfase zette de EFC-

ITC atlete een laatste versnelling op. Ze raakte nog net over Adam, maar moest in de battle of the 

sexes nipt de duimen leggen tegen een sterke Alexis Krug. 
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Ondanks een valpartij de dag voor de wedstrijd, met een geschaafde kin en een pijnlijke dij tot 

gevolg, ging Krug van start tot finish aan de leiding. Na een sterk zwemnummer ging hij er stevig 

tegenaan op de fiets. Maxime Verstraete en Tom Mets probeerden op “Le Petit Poggio” de schade te 

beperken, maar veel tijd konden ze niet terugpakken op een ontketende Krug. Die leek wat 

moeizaam van start te gaan in het lopen, maar toen hij hoorde dat niet alleen de winst maar ook de 

1.000 euro extra bonus voor de battle of the sexes er in zat, kon hij alsnog versnellen. Tom Mets 

pakte de tweede plaats en Francois Humblet kwam nog sterk terug naar de derde plaats. David De 

Grooff werd vierde voor de verrassende ex-wielrenner Quentin Dalaiden. 

Comeback van Bruce 

Opmerkelijk was ook de comeback van Bruno Clerbout. De ex-Ironman pro had een bijzonder goed 

zwemnummer, deed het niet onaardig op de fiets, al verloor hij nog wat plaatsen in de slotronde. 

Bruce zou uiteindelijk 11de worden. Paul Embrechts was de beste veteraan met een zevende plaats 

overall, al had er voor El Pablo zelfs meer ingezeten, had hij niet een paar honderd meter terug naar 

de wisselzone moeten spurten om alsnog zijn racenummer om te gespen… Bij de dames was er een 

knappe zesde plaats voor voormalig triatlontopper en ex-Crocodile Trophy winnares Karen Steurs. 

Pieter Heemeryck en Stefanie Adam blijven aan kop van de ranking. 
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De Hertog pakt verdiende zege 
Posted by: Hans Cleemput 11/06/2016 in Nieuws 

Hij was er al een paar keer heel 

dichtbij, maar in Sint-Laureins pakte 

Kjel De Hertog dan toch die grote 

zege, tegen Willem Brems en Stijn 

Goris. De LTTD-atleet kwam samen 

met Brems uit het water, bleef de 

hele tijd in het fietsen door de polders 

van het Meetjesland samen met de 

SMO-Specialized atleet op kop en 

maakte het dan genadeloos af in het 

lopen. Bij de vrouwen remonteerde 

thuisatlete Charlene Ottevaere de 

topfavoriete Joke Coysman in de 

slotronde van het lopen. 

 

Gullegem krijgt toppodium 
Posted by: Hans Cleemput 12/06/2016 in Nieuws 

Simon De Cuyper wint in 

Gullegem (foto: Mario 

Vanacker) 

Gullegem kreeg op het BK 

sprinttriatlon twee keer een 

mooie en spannende strijd. 

Bij de dames koos Charlotte 

Deldaele resoluut voor de 

aanval maar dat leverde 

haar net geen medaille op. 

En bij de mannen maakten 

Simon De Cuyper en Pieter 

Heemeryck er een mooi 

schouwspel van. 

Kjel De Hertog kwam als eerste uit het water, met in zijn voeten Tom Suetens. Eén keer weg van het 

Vijverhof ging Suetens na de wissel even alleen door, maar hij kreeg al snel het gezelschap van de 

andere favorieten, met onder andere De Cuyper, Alexis Krug en Heemeryck. In de tweede fietsronde 

kwam vooraan alles weer samen. 

De laatste 5 km lopen zouden dus de beslissing brengen. Simon De Cuyper stoof er als een pijl uit een 

boog vandoor en zette een indrukwekkende loopproef neer. Pieter Heemeryck verloor een handvol 

seconden in de wissel, probeerde het gat nog dicht te lopen, maar de Cuyper was in Gullegem te 

sterk. Simon werd na een snelle wedstrijd Belgisch kampioen. Titelverdediger Heemeryck pakte het 

zilver en Tom Mets was sneller dan ploeggenoot Lander Dircken in de strijd om het brons. 
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Bij de dames startte Charlotte Deldaele sterk. Zij had een kleine voorsprong op onder andere Claire 

Michel en Hanne De Vet na de 750 meter zwemmen. In het fietsen probeerde de EFC-ITC atlete de 

forcing te voeren. Na één ronde passeerde ze met een bonus van 15″ op de eerste achtervolgsters, 

maar vlak voor de wissel kregen we één grote kopgroep van 11. 

Claire Michel begon aarzelend aan het lopen, maar sloeg nog voor halfweg toe en liep onbedreigd 

naar de Belgische titel. Een mooie opsteker richting Rio voor de Brusselse. Sofie Hooghe was de beste 

van de rest en pakte het zilver. Voor het brons kregen we een spannende strijd met drie, met Heleen 

Adams die het verrassend haalde voor Sara Van De Vel, die in de sprint nog net voor Deldaele bleef. 

 

De Tank is niet meer te stoppen 
Posted by: Hans Cleemput 26/06/2016 in Nieuws 

Goetstouwers wint in Brasschaat (foto: Johan Tack) 

Een week na zijn zege in Brugge zorgde Stenn 

Goetstouwers voor een indrukwekkende dubbel 

door ook de Sportoase halve triatlon van Brasschaat 

te winnen. De Tank van het 185-Sportoase-Vaillant 

team haalde het van het onweer, van 

parcoursvergissingen en van Alexis Krug. Bij de 

vrouwen stond er geen maat op Joke Coysman. 

Met drie kwartier vertraging, door een stevig 

onweer en door een paar schuilende seingevers, begonnen de triatleten aan 1,9 km zwemmen in de 

E10 plas. Francoise Theate was de snelste bij de dames, met 40 seconden voor op Joke Coysman. 

Maar die nam al snel het commando over en liep steeds verder uit op de verrassende Atriac-atlete 

Helga Sibick en Karen Steurs. Ook in het lopen werd Joke niet meer bedreigd en ze pakte een 

verdiende overwinning in het Park van Brasschaat. Sibick, nog maar in haar tweede jaar triatlon, hield 

de tweede plaats vast en Karen Steurs pakte de derde plaats. 

Bij de mannen kwamen Goetstouwers en Alexis Krug samen als leiders uit het water, met meteen 

anderhalve minuut op achtervolgers David De Grooff, Lander Dircken en Bert Jammaer. Niels 

Vandenbroele zat er ook nog bij, maar hij werd even staande gehouden omdat hij de weg naar de 

wisselzone afsneed en verloor voeling met de drie. Achter hen kregen we een grote groep waar heel 

wat frustratie ontstond door het vele gestayer… Kevin Van Oevelen gebruikte die frustratie in zijn 

voordeel door er voldoende energie uit te putten om naar een knappe 7de plaats te lopen. 

In de uitslag dook Bert Verbeke nog voor hem op. Hij was de beste van de veteranenreeks, alleen 

jammer dat hij niet samen met de andere toppers kon starten, maar 7 minuten later het water moest 

induiken. Hannes Vandermoere zat ook in die groep maar schoof door een bijzonder snelle halve 

marathon nog op naar plaats vijf. 

Lander Dircken stortte in de tweede helft van de 21 km lopen in mekaar maar sleepte op karakter 

nog een achtste plaats uit de brand. Vooraan nam Bert Jammaer de strijd om het podium in handen 

door eerst David De Grooff voorbij te stormen en dan op een paar tientallen meter na te sneuvelen 

in een spannende strijd met Alexis Krug. Die was blijkbaar ten val gekomen in het fietsonderdeel 

waardoor Goetstouwers zijn voorsprong kon uitbouwen. Maar Stenn deelde zijn wedstrijd perfect in, 

kreeg het nog even moeilijk in de laatste twee loopronden, maar de Tank bewees dat hij op dit 

moment dé atleet van 2016 is. 
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De Hertog dubbelt in het Meetjesland 
Posted by: Hans Cleemput 30/06/2016 in Nieuws 

Het Meetjesland ligt Kjel De Hertog blijkbaar goed. 

Na zijn winst in de Boerekreektriatlon in Sint-

Laureins eerder deze maand was de Oilservice 

atleet nu ook de beste in de Bouwpunt triatlon van 

Eeklo. Hij is na Sander Dobbelaere (die in 2008 

zowel in Sint-Laureins als in Eeklo won) nog maar de 

tweede atleet die de twee kwarttriatlons in één 

seizoen op zijn naam wist te schrijven. In Eeklo deed 

hij het opnieuw op overtuigende wijze tegen 

Michael Dewilde en Sam Govaert. Bij de dames was 

er de geslaagde comeback van Xenia Luxem. 

Sam doet het relaas van de mannenwedstrijd: “Na 

de zwemproef kwam Kjel als eerste uit het water 

met 2 minuten voorsprong op mezelf en Michael. 

De eerste achtervolgende zwemmer kwam op 1 

minuut achter Kjel uit het water en dat was Jano 

Van Parrys van TBT. Ikzelf kwam als 7e uit het water 

en na een goede wissel kon ik de achtervolging 

inzetten op de fiets. Na enkele kilometers kon ik al 

naar de 2e stelling fietsen met Michael Dewilde en 

Lowie Dewitte (beide SMO-Specialized). Met 

ploegmaat Kjel ruim aan de leiding speelde ik het spel tactisch en hield ik mijn normaal goede 

fietsbenen stil en bleef ik bij het SMO-duo. Michael reed als hardrijder goed door en zo konden we 

na het fietsen op dezelfde 2 minuten achterstand aan het lopen beginnen. 

Kjel klokte de snelste fietstijd voor Michael en ikzelf. Kjel 

liep de snelste tijd en bleef zo veilig op kop en kon solo 

over de meet lopen en zo zijn 2e zege van het seizoen 

pakken na Sint-Laureins! Michael wisselde erg snel en liep 

net te snel voor mezelf en Lowie. Hij liep ook vlot naar stek 

2. Lowie kwam al snel bij me in het lopen en plaatste 

enkele versnellingen om me af te schudden voor de 

podiumplaats. Door de rustige fietsproef kon ik me wat 

sparen voor het lopen en zo kon ik Lowie bijhouden tot het 

einde. Op de laatste rechte lijn zette ik mijn sprint in om 

Lowie af te schudden en dat lukte ook goed. Zo kon ik na 

Oostkerk, voor de 2e keer op het podium gaan staan. Een 

leuke race met een top resultaat voor onze aanwezige 

voorzitter Christiaan Roels die zag dat het goed was met 2 

atleten van het LTTD team op het podium”, aldus Sam. 

Bij de vrouwen zagen we een zeer tevreden Xenia Luxem als eerste over de streep komen. Het werd 

meteen haar eerste triatlonzege in de uitrusting van SMO-Specialized, maar ze was vooral blij dat ze 

een lange blessureperiode achter zich kon laten. Jocelyne Vervaet werd knap tweede: “En ik ben heel 
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tevreden met die 2de plaats in 

Eeklo: als eerste uit het water 

gekomen, met Xenia in mijn zog. 

Na een moeizame fietsstart 

kwam zij mij al na enkele 

kilometers voorbijgereden. Toen 

sloeg mijne moteur toch aan en 

heb ik de schade kunnen 

beperken en alsnog een deftige 

fietstijd kunnen neerzetten op 

het natte en bochtige parcours. 

Mijne 2de plaats in het lopen 

heb ik nog nipt kunnen 

behouden. Nu op naar 

Oudenaarde,” aldus Jocelyne, die 

in Eeklo nog net voor Evelyn Daneels bleef. 

 

Turbo Tom zorgt voor 2de mannenzege 
Posted by: Hans Cleemput 03/07/2016 in Nieuws 

Tom Suetens wint de 4de 

manche van de 

UrbanTriSports 3Series (foto: 

Mario Vanacker) 

Wat een weekend voor Tom 

Suetens… Zaterdag trok de 

Belg naar Holten voor de 

Europabeker triatlon, maar hij 

had er geen goede dag. Een 

dag later was hij de absolute 

uitblinker in de 4de manche 

van de UrbanTriSports 3Series 

in Geraardsbergen. Bij de 

vrouwen had Sara Van de Vel 

een superdag. Zij had van de sprinttriatlon op en rond de Muur een hoofddoel gemaakt, maar de 

manier waarop was ook indrukwekkend. 

Sara kwam al vroeg aan kop te zitten, samen met Sandra Wassink-Hitzert. Maar na de eerste 

beklimming van de Muur moest de Nederlandse de jonge Antwerpse laten gaan. Van de Vel liep elke 

ronde verder uit en wisselde met een mooie voorsprong op de Markt van Geraardsbergen. Alexandra 

Tondeur, de nummer twee van de Ironman Lanzarote, was opgerukt naar de tweede plaats maar ze 

kwam in het lopen niet meer dichterbij. “Ik ben met coach Luc Van Lierde aan het toewerken naar de 

Ironman van Maastricht in de hoop daar de kwalificatie voor Hawaii veilig te stellen, dus ik kwam hier 

niet helemaal fris aan de start,” aldus Alexandra The Great. Sara Van de Vel pakte één van haar 

mooiste overwinningen, voor Tondeur en haar ploeggenote Heleen Adams. Wassink-Hitzert werd 

nog vierde. 
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Goetstouwers en Krug op de Muur (foto: Mario 

Vanacker) 

Bij de mannen kregen we een kopgroep van zeven 

atleten na de aanloopstrook van de Gavers naar de 

Markt. Onder impuls van een sterke Tom Suetens 

konden aanvankelijk Adam Lambrechts en nadien 

alleen Stenn Goetstouwers, Edo Van der Meer en 

Alexis Krug nog volgen. Met een voorsprong van 

ruim een halve minuut kwam Turbo Tom richting 

wissel. Hij maakte het mooi af in het 

looponderdeel, voor Alexis Krug. Die doet een 

goeie zaak in het klassement van de 

UrbanTriSports 3Series. En hij nam revanche voor 

zijn nederlaag in Brasschaat vorige week, want hij 

klopte Goetstouwers voor het zilver. De sterke 

Nederlander Edo Van der Meer werd knap vierde. 

De snelste beklimming kwam op naam van de 

Nederlander Kevin Gideonse. Hij won zijn gewicht 

in Kwaremont bier door ruim onder de twee 

minuten te duiken. Met een tijd van 1’44 op de 

Muur oogste hij heel wat bewonderende blikken. 

 

Valpartij in laatste bocht en weg zege 
Posted by: Hans Cleemput 05/07/2016 in Nieuws 

Dit weekend waren flink wat Belgische internationals op diverse plaatsen aan het werk. In Stockholm 

waren er topresultaten van Jelle Geens en Claire Michel in de World Triathlon Series. Simon De 

Cuyper trok naar Holten waar hij in de ETU Premium European Cup op weg was naar de zege, tot een 

valpartij in het zicht van de streep hem de overwinning en het podium kostte. 

Simon was flink ontgoocheld: “Met een sterk deelnemersveld aan de start wist ik vooraf dat het niet 

heel makkelijk ging worden, maar toch mikte ik op top 5, en hoopte zelfs op meer in een goede 

dag. Ik kende een goede dag en kwam na een correct zwemnummer met niet al te veel achterstand 

op de kop uit het water. Na een 8-tal kilometer achtervolgen, waarin het tempo erg hoog lag (met 

dank aan de andere Belgen!) konden we aansluiten bij de kopgroep. Vanaf dit moment was het 

vooral kwestie van goed positie kiezen en behouden in de groep en me voor te bereiden op de 

loopfinale. 

In het lopen bleven we met een tiental atleten lang samen lopen en kwam er niet echt schifting. 

Halfweg probeerde ik het tempo op te drijven, maar niemand loste echt. En dus besloot ik opnieuw 

wat in de groep mee te lopen en de finale kilometer af te wachten. Eenmaal de laatste kilometer 

aanbrak, werd al snel het vuur aan de lont gestoken en ging het tempo de hoogte in. Ik kon vlot mee 

versnellen, en op 200 of 150 meter van de meet perste ik er alles uit en kwam ik op kop te liggen. 

Met nog een bochtje te gaan kwam ik de finish arena in en was ik zegezeker… Dacht ik! 

Een oneffenheid onder het blauwe tapijt maakte dat ik struikelde en de grond op vloog… Ik 

probeerde zo snel als mogelijk recht te kruipen en de weg richting finish te hervatten, maar kon niet 

voorkomen dat ik voorbij gesneld werd en als 4de met lege handen achter bleef… 
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Soit, serieus vloeken aan die finish… Maar dat gaat er achteraf niet veel aan veranderen… Positieve 

was dat ik vandaag een goede race deed, en in een sterk bezette Europabeker bewees opnieuw 

vooraan mee te kunnen strijden… De komende twee weekends herkansingen in de Europabekers van 

Tartu en Altafulla…” aldus Simon. 

Hij werd dus nog vierde, een belangrijk resultaat in zijn puntenjacht om alsnog een plaatsje in de 

Belgische ploeg te verzilveren voor de Grand Final van de World Triathlon Series. In Holten werd 

Arthur De Jaegher 32ste en Tom Suetens 39ste. Antonio Hernaert pakte de 45ste plaats en Nicolas 

Tilman de 47ste. 

 

De Cuyper dan toch op podium 
Posted by: Hans Cleemput 10/07/2016 in Nieuws 

Vorige week ging het nog 

helemaal mis in de laatste bocht 

in Holten, maar een week later 

pakte Simon De Cuyper een 

klinkende revanche door in de 

ETU Europabeker triatlon van 

Tartu toch naar het podium te 

stormen. Een week na zijn vierde 

plaats in Nederland werd het nu 

een derde plaats in Estland. 

Gegangmaakt door Kjel De Hertog 

begon Simon vrij goed aan de 

wedstrijd. Simon kwam op een twintigtal seconden van Kjel uit het water, maar in het fietsen vonden 

de twee Belgen elkaar. Met een indrukwekkende 15’10 op de laatste 5 kilometer lopen kwam Simon 

respectievelijke 10 en 13 seconden te kort om de Fin Henrik Goesch en de Italiaanse winnaar 

Matthias Steinwandter te passeren. Kjel De Hertog verloor in het lopen nog een paar plaatsen en 

werd 16de. 

“Het was alweer een pittige wedstrijd in het ETU-circuit. Gelukkig was er na de regenval alleen nog 

een champagne-douche op het podium. Die smaakte goed na mijn vierde plaats vorige week. Maar 

na deze derde plaats heb ik nog altijd honger naar meer,” aldus Simon. 
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Dubbele zege in Europabeker 
Posted by: Hans Cleemput 17/07/2016 in Nieuws 

Simon De Cuyper en Charlotte 

Deldaele hebben in de ETU 

Europabeker van Altafulla voor 

een unieke prestatie gezorgd. De 

twee Belgen mochten samen op 

het hoogste schavotje van het 

podium in Spanje. Charlotte had 

een perfecte wedstrijd bij de 

dames en won met overwicht. En 

Simon rondde een Europese 

topperiode af met een verdiende 

overwinning. 

Na zijn ontgoochelende vierde plaats in 

Holten, waar hij in de laatste bocht nog op 

kop lag tijdens een spannende loopproef, 

en een derde podiumplaats in Estland 

vorige week was het in Spanje dan toch 

raak. Op de sprintafstand moest Le Rabbit 

opnieuw flink wat tijd toegeven op de 

betere zwemmers, maar hij kwam terug 

aansluiten na een sterke fietsproef om het 

dan af te maken in het lopen. Met een 

15’17 bleef hij nipt uit de greep van 

thuisatleet Godoy. De Fransman Felix 

Duchampt werd derde. Simon werd in 

Spanje opnieuw vergezeld door Kjel De 

Hertog, die hem als een superknecht 

bijstond in het fietsen. Kjel werd 

uiteindelijk zelf nog 23ste. 

Charlotte Deldaele was blij dat Kjel en 

Simon mee naar Spanje trokken. Veel 

ondersteuning mogen de atleten in het 

Europabeker-circuit niet verwachten 

vanuit een federatie die in budgettair 

moeilijke tijden vooral focust op de World 

Triathlon Series (en met succes, getuige de 

knappe zesde plaats van Marten Van Riel 

zaterdag in Hamburg). Daarom is het des 

te mooier dat zowel Simon als Charlotte 

voor een positieve uitschieter zorgden in 

de zogenaamde “Mediterraanse 
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kampioenschappen”. Het zijn niet de best bezette wedstrijden, maar het vergt nog altijd de juiste 

combinatie van talent, kracht en doorzettingsvermogen om een Europabeker te winnen. 

Nadat ze als zesde uit het water kwam, begon Charlotte aan een sterke fietsproef. Ondanks de 

overmacht aan Spaanse atletes volgde nadien nog een snel loopnummer waarin ze acht seconden 

uitliep op thuisatlete Sara Perez en Marta Sanchez. 

Onze landgenoten kregen het dus niet cadeau, maar dat maakte hun overwinning er des te mooier 

op. “Na drie weken racen over heel Europa heb ik eindelijk die overwinning te pakken”, reageerde 

Simon. “Ik ben zeer blij met dit resultaat, zeker naast Charlotte Deldaele op het podium. Het was een 

zware wedstrijd met een woelige zwemproef, een zeer lastig fietsparcours en een pittige run in de 

hitte. Maar daar houd ik wel van… Over drie weken wordt de wereldbeker in Montreal mijn volgende 

wedstrijd. Bedankt aan Kjel De Hertog om mee rond te trekken en me uit de problemen te houden,” 

aldus Le Rabbit. 

“Het lijkt er op dat zonder hoge verwachtingen starten, het beste werkt voor mij”, vertelde Charlotte. 

“Na eerder zilver en brons heb ik nu toch die eersten gouden medaille in het ETU-crircuit te pakken. 

Het was geweldig en ik voel me zo gelukkig nu, zeker met Simon De Cuyper naast me op het 

podium,” aldus Deldaele. 

 

Belgen imponeren in triatlon Alpe d’Huez 
Posted by: Hans Cleemput 28/07/2016 in Nieuws 

De long distance triatlon van Alpe 

d’Huez kreeg donderdag een stevig 

Belgisch tintje. Timothy Van Houtem 

en Sven Van Luyck meldden zich bij 

de voet van de slotklim naar Alpe 

d’Huez op de voorposten van een 

sterk deelnemersveld. Ze kregen in 

bocht 18 het gezelschap van James 

Cunnama. De Zuid-Afrikaanse 

Ironmanprof wisselde samen met de 

twee Belgen. In de vrouwenwedstrijd 

was Stefanie Adam in goeie doen. 

Stefanie Adam kwam als tweede uit 

het water na 2,2 km zwemmen. Ze 

volgde na 33’41 op korte afstand van de Zwitserse Nino Derron. Topfavoriete Lucy Gossage volgde 

een paar seconden verderop. Stefanie zocht op het zware parcours haar eigen klimritme. Op de col 

du Grand Serre volgde ze als zesde op 10′ van het leidersduo Jeanne Collonge en Lucy Gossage. 

Stefanie klom redelijk vlot op Alpe d’Huez zelf en kwam als vierde boven. Dat was wel op ruim 28′ 

van leidster Collonge. Die nam bovenop de Alpencol een voorsprong van 6 minuten op Gossage. 

Collonge liep sterk en pakte in 6u33’32 de overwinning. Lucy Gossage werd na 6u37’31 

tweede. Stefanie Adam finishte als zevende in 7u17’24. 

Bij de mannen moesten de Belgen in het eerste onderdeel flink wat tijd toestaan. Timothy Van 

Houtem beperkte de schade nog enigszins. Hij verloor 5’30 in het zwemmen. Sven Van Luyck moest 

8’08 toegeven en Seppe Odeyn volgde pas op 12′ van de leiders. Odeyn slaagde er, in tegenstelling 

tot de duatlon dinsdag, dit keer niet in om helemaal naar voor op te rukken. Sven en Timo 

daarentegen deelden hun wedstrijd perfect in. Sven startte overigens opnieuw met “Van Luyck Man” 
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op zijn rugnummer, een inside joke sinds vorig jaar toen de organisatie niet besefte dat Sven bij de 

categorieën hommes “Man” had ingevuld. En dus gaat hij op Alpe d’Huez door het leven als Sven Van 

Luyck Man, in elke uitslag, tussentiming en verslagen in de Franse media  

Sportief viel hij ook op door samen met Timothy Van Houtem aan bocht 10 de leiding over te nemen 

van de wedstrijd. Acht bochten verder op Alpe d’Huez kregen ze het gezelschap van een bijzonder 

sterke Cunnama. Die beëindigde de 116 km fietsen in het gezelschap van onze twee landgenoten. De 

Zuid-Afrikaan had blijkbaar nog reserve op het al even lastige loopparcours van 21 km en liep 

anderhalve minuut weg van Van Houtem. Cunnama pakte een verdiende zege na een sterk nummer. 

Straf nummer van Timo 

Wij waren echter nog veel meer onder de indruk van de comeback van Timothy Van Houtem. Vorig 

jaar brak hij nog zijn sleutelbeen tijdens de afdaling in Bourg d’Oisans in de aanloop naar de triatlon 

van Alpe d’Huez. Na een lange revalidatie was hij begin dit jaar weer top, maar dan sloeg het noodlot 

opnieuw toe en moest hij alweer een paar maanden aan de kant toekijken. Om dan meteen in zijn 

eerste wedstrijd weer zo sterk uit te pakken, dat is een straf nummer. Ook Sven Van Luyck had van 

Alpe d’Huez zijn hoofddoel gemaakt. Nadat hij vorig jaar een podium en mogelijke winst zag 

verdwijnen door een op zijn minst discutabele jury-beslissing, stormde hij nu wel naar een knappe 

derde plaats. 

James Cunnama won in 5u58’02. Timothy Van Houtem werd tweede in 6u00’07 en Sven Van Luyck 

was derde in 6u05’00. Seppe Odeyn viel net buiten de top 10. Hij kwam meer dan 26 minuten na 

Cunnama als 13de binnen in 6u24’56. Tijs Billemon werd 24ste in 6u37’44. 

 

BK triatlon Eupen in slotkilometer beslist 
Posted by: Hans Cleemput 07/08/2016 in Nieuws 

 
Wat een kampioenschap in Eupen zondag! Er was enerzijds het sprookje van Pieter Heemeryck, na 

een breuk in het dijbeen in Brugge voor het eerst weer (vroeger dan verwacht) in competitie, helaas 

voor hem zonder happy end. Want twee kilometer voor de streep was daar Kenneth 

Vandendriessche die op indrukwekkende wijze zijn eerste Belgische triatlontitel veroverde. 

Alexandra Tondeur was de te verwachte kampioene bij de vrouwen. 
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Alexandra The Great kreeg nochtans stevige tegenstand zondag. Met haar kwalificatie voor het WK 

Ironman in Hawaii op zak, leek de atlete van Luc Van Lierde helemaal vrij van zorgen. Ze had een 

voorsprong van net geen halve minuut op Joke Coysman na de 1,9 km zwemmen, maar in de 90 km 

fietsen kwam Madam 19 terug. De twee gaven elkaar geen duimbreed toe en dus kwam het aan op 

een spannende halve marathon. Daarin bleek Tondeur toch de sterkste. Alexandra pakte de 

Belgische titel in 4u22’34. Een minuut en zestien seconden later was het zilver voor Coysman. De 

Nederlandse Marleen Honkoop werd derde. Charlene Ottevaere pakte het brons in het BK met een 

vierde plaats. 

Bij de mannen leek Pieter Heemeryck op weg naar een stunt. “7 weken geleden dacht ik nog dat mijn 

seizoen er volledig opzat,” vertelde Pieter. “Na mijn valpartij in Brugge, met dubbele breuk in de 

heup, was al de motivatie weg. Na 10 dagen helemaal niets doen, kon ik terug wat “zwemmen” en 

fietsen zonder weerstand. Een dikke week later kon ik de krukken vaarwel zeggen en kon ik terug 

beginnen met leren wandelen. Zwemmen en fietsen kon ik lichtjes opdrijven en de revalidatie bij de 

Kine opstarten. 

Na de vele uren bij kinesisten Maarten Thysen en Kjell De Hondt ging alles in versnelling en een dikke 

week geleden mocht ik de loopschoenen (een stuk sneller dan voorzien) weer aantrekken. 6, 7, 8 om 

woensdag dan eens 17 te lopen en te beslissen dat ik zou starten op het BK in Eupen. Velen 

verklaarden me zot, maar mentaal had ik deze wedstrijd nodig. Een tijdritfiets had ik al weken niet 

meer gezien, maar gelukkig kon ik broer Sander zijn fiets een weekje lenen. 

De wedstrijd kort samengevat. Zwemmen ging niet super, maar kort na de kop uit het water. Fietsen 

eerst wat afgewacht om dan iedere ronde op de hellingen wat steviger door te rijden. Bergaf geen 

risico’s genomen, want een heup willen we geen tweede keer breken. Met een mooie voorsprong 

kunnen wisselen. 15 kilometer ging het goed om dan te moeten constateren dat ik volledig stilviel. 

De loopbenen van voor de breuk zijn (uiteraard logisch) niet meer aanwezig. Het was harken in plaats 

van comfortabel lopen zeker op dit zware parcours. 2 kilometer voor het einde kwam Kenneth 

Vandendriessche aansluiten om hem in de laatste kilometer toch te moeten laten gaan. Mentaal tikje 

want ik dacht eerlijk gezegd dat de buit binnen was, maar ik stond geparkeerd. Proficiat Kenneth en 

Tim Brydenbach met plek 1 en 3. 

Tweede worden op een BK (3e maal dit jaar ) is nooit leuk maar, vandaag voelde het toch als een 

overwinning! De komende weken verwacht ik nog geen topresultaten maar vanaf eind september 

zou ik graag terug de conditie van voor Brugge te pakken krijgen! Hopelijk kan ik in het najaar dan 

toch nog enkele mooie resultaten neerzetten,” aldus Pieter. Die moest nog stevig doorlopen en hield 

slechts een paar seconden over op Brydenbach in de strijd om het zilver. 

Maar Kenneth Vandendriessche, eerder dit seizoen nog Europees kampioen LD in duatlon, pakte dus 

zijn allereerste titel in triatlon. De West-Vlaming heeft veel progressie gemaakt. In het zwemmen 

moest hij slechts 3’55 toegeven op Willem Brems. In het fietsen rukte Kenneth op naar voor, maar 

vooral zijn halve marathon sprak tot de verbeelding. Met een tijd van 1u12’40 zette hij (op het niet 

eens zo makkelijke loopparcours van Eupen) overtuigend de snelste looptijd van allemaal neer. Hij 

haalde het in 3u52’50 en had nog 1’02 voorsprong op Heemeryck aan de streep. Brydenbach werd 

drie seconden later derde. 

Alle medailles 

Op bijna tien minuten van het podium werd Vincent Van De Walle, trainingsmaatje van 

Vandendriessche, knap vierde voor Bart Borghs. Oud-wielrenner Quentin Dalaiden, die nog altijd 23 

moet worden, bevestigde opnieuw met een mooie zesde plaats en de nationale titel bij de beloften. 

Michael Gillain en Hans Verbist pakten de overige medailles bij de U23. 
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Bij de H40 is Paul Embrechts met de tiende plaats de nieuwe kampioen. Olivier Cardoen pakte zilver 

en het brons was voor Kris Vermeiren. Hugo Van Hamme verlengde zijn titel bij de H50. Jean-Michel 

Simar en Steven Gailliaert vervolledigden het podium. Michiel Jonker is de kampioen bij de H60. Hij 

haalde het voor Robert Leper en John Redwood. 

Bij de vrouwen is Floor Martens kampioene bij de U23. Ze haalde het met ruim verschil van Estelle De 

Groote. Griet Schrijvers werd pas 3de bij de dames veteranen, maar met een Luxemburgse en een 

Nederlandse voor zich, mocht ze wel naar het podium voor een gouden medaille. Ingrid 

Vandenbussche pakte zilver en Els Loodts brons. Bij de F50 was de nationale titel voor Nancy Obreno. 

An Derweduwen werd tweede en Myriam Vanesse derde. 

 

De Cuyper in top-10 wereldbeker Montreal 
Posted by: Hans Cleemput 08/08/2016 in Nieuws 

 
Simon De Cuyper heeft zondagnacht Belgische tijd zijn queeste naar ITU-punten verdergezet in de 

World Cup triatlon van Montreal. Het doel blijft om voldoende plaatsen te stijgen op de ranking om 

in aanmerking te komen voor deelname aan de Grand Final van de World Triathlon Series in Cozumel 

op 18 september. Met een knappe top-10 plaats komt Le Rabbit alweer wat dichter bij die 

doelstelling. 

Wie dacht dat twee weken voor de olympische triatlon in Rio de World Cup van Montreal niet zo 

sterk bezet zou zijn, kwam bedrogen uit. Vier van de triatleten in de top-15 bij de mannen zien we op 

18 augustus opnieuw aan het werk op de OS. Vooral de Noor Kristian Blummenfelt gaf zijn 

visitekaartje nogmaals af. Hij wordt zeker één van de outsiders in Rio. In Montreal was hij de snelste 

loper van de kopgroep. Kristian won in 57’29. Na de 750 meter zwemmen had Simon een 

achterstand van 40″ op de kop van de wedstrijd. Hij kwam in een achtervolgende groep terecht maar 

die bleef constant op een driekwart minuut hangen van de leiders. In de 5 km lopen liep Simon sterk 

en samen met nog 3 achtervolgers, waarbij onder andere de Braziliaanse olympiër Sclebin, raapte hij 
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nog een deel van de kopgroep op. In een spannende strijd met vier atleten om plaats 7 kwam Simon 

uiteindelijk een handvol seconden te kort in de laatste rechte lijn. Hij werd tiende in 59’24. 

Bij de vrouwen was Flora Duffy de opvallendste deelneemster. Zij is op 20 augustus één van de 

topfavorieten voor een olympische medaille in Rio. Ze won overtuigend in Montreal voor een andere 

olympiër in 1u03’00. Ashley Gentle werd tweede in 1u03’24. 

 

Ruben Geys loopt naar winst in Lommel 
Posted by: Jef Cleemput 15/08/2016 in Nieuws 

Als er een trofee zou uitgereikt worden voor  de spannendste wedstrijd van het jaar, dan zou de 

Hoeks triatlon van Lommel onbedreigd winnaar worden. In de laatste vijf kilometer van deze triatlon 

kon het nog alle kanten uit en de beslissing viel  pas in de laatste 100 meter. 

Bij de vrouwen was de Nederlandse Neiske Becks de snelste zwemster en ze nam een flinke 

voorsprong op haar landgenote Sandra Wassink Hitzert. In de fietsproef zagen we vooral Joke 

Coysman haar achterstand goed maken met de regelmaat van een klok. Halfweg de wedstrijd was de 

onzekerheid weg bij haar en met een brede glimlach en geen spatje paniek, stormde ze naar haar 

zesde seizoenszege. Even later eindigde Sandra Wassink als tweede voor Mieke Suys. 

In de zwemproef werd het bij de mannen meteen duidelijk waarvoor Willem Brems naar Lommel 

was gekomen. Hij nam resoluut de leiding en enkel Adam Lambrechts kon in zijn spoor volgen. De 

Nederlander Tom Havekes en Daan Pex volgden op een minuut terwijl Ruben Geys de leiding nam 

van een vijfkoppig groepje waar de overige favorieten zwommen met Tim Van Hemel en Hans 

Moonen. 

De sensatie van de dag viel te beleven tijdens de fietsproef toen Willem Brems van bij de start het 

tempo keihard opdreef en maar heel even de leiding van Adam Lambrechts duldde. Niet 

verwonderlijk dus als we na afloop op zijn computer een gemiddelde fietstijd van 41,7 kilometer per 

uur konden aflezen terwijl we vermoeden dat het getal van 377 de wattage aangaf.  Dit duo flirtte 

met een vijf minuten kloof op de rest van de favorieten die zich verzameld hadden. Het leek een 

uitgemaakte zaak tot TGV Hans Moonen zich in de debatten kwam moeien. Op het kilometerslange 

jaagpad dreef hij de tempo op zodat de schade beperkt bleef. 

In de afsluitende loopproef wisselden 

Adam Lambrechts en Willem Brems 

regelmatig van positie maar ze voelden 

de bui al hangen toen ze bij het keerpunt 

aan de Gestelse Dijk eerst Tim Van Hemel 

zagen oprukken en even later ook Ruben 

Geys tot bij zijn gouwgenoot kwam. De 

minuten smolten als sneeuw voor de zon 

temeer daar de talrijke toeschouwers en 

supporters hun Cafca atleet naar de 

snelste looptijd schreeuwden. Ruben Geys kon in zijn Lommel pas in de laatste strook enigszins 

genieten van zijn hattrick want achter hem kwamen zowel Tim Van Hemel als Willem Brems, om de 

beurt, nog opzetten voor de overwinning.  Tim Van Hemel werd uiteindelijk tweede voor Willem 

Brems. 
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De Cuyper en Hooghe pakken titels in Izegem 
Posted by: Hans Cleemput 15/08/2016 in Nieuws 

 
Een massa toeschouwers, op sommige plaatsen meer dan 4 rijen dik, zag in Izegem maandag Simon 

De Cuyper en Sofie Hooghe winnen in het Belgisch Kampioenschap triatlon over de olympische 

afstand. Beiden pakten ze de titel na een hoogstaande wedstrijd. Bij de vrouwen bleven de 

verschillen voorin constant erg klein. Bij de mannen rondde Simon een tactisch sterke wedstrijd af 

met een vierde nationale titel. 

“Vroeger was Rutger Beke één van mijn helden. Hij is vier keer kampioen geworden en ik wou graag 

ook een vierde titel pakken. En bovendien doet het me deugd om in Izegem te winnen. Dit is een 

schitterende wedstrijd. Het was effectief wel warm, maar ik houd wel van deze omstandigheden. De 

race liep tactisch inderdaad perfect. Ik zat samen met ploegmaats Willem Brems en Alexis Krug, maar 

ook de rest van de kopgroep draaide goed mee rond. In het lopen heb ik meteen het verschil 

proberen te maken. Ik voelde me opnieuw goed, na de laatste tijd al een paar sterke internationale 

wedstrijden gedaan te hebben. Nu richt ik me op de ITU World Cup van Edmonton en dan hoop ik 

door te kunnen gaan richting de WTS Grand Final van Cozumel,” aldus de kersverse kampioen Simon. 

Le Rabbit, zoals zijn bijnaam luidt, had in de voeten van Brems en Krug slechts 40″ achterstand op 

snelste zwemmer Thomas Jurgens. Die haalde na zijn sterke prestatie twee dagen geleden (3de in de 

Sterke Peer) dit keer helaas niet de finish. In de kopgroep kregen we ook Stijn Goris, Kjel De Hertog, 

Peter Denteneer, Erwin Vanderplancke, de verrassende Franse international Dylan Magnien (die 6de 

zou worden) en Pierre Balty. Die reed helaas lek en viel uit de wedstrijd. 

In de achtervolging probeerde Atriac de troepen te groeperen om favoriet Tom Mets naar voor te 

brengen. Die volgde op ongeveer een minuut van De Cuyper. Pieter Heemeryck volgde nog 15″ 

verderop, probeerde nog verder naar voor te geraken, maar nog maar net terug uit blessure en met 

de halve van Eupen nog op de teller, stapte Pieter in het lopen uit. 
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Het verschil tussen de SMO-Specialized kopgroep en de Atriac achtervolgers bleef nagenoeg gelijk en 

dus moest het lopen de beslissing brengen. Simon ging er meteen hard tegenaan. Christophe De 

Keyser en Erwin Vanderplancke probeerden mee te gaan, maar moesten dat na halfweg bekopen. 

Erwin had nog wat last van zijn Europabeker twee dagen geleden. Ook CDK moest wat gas 

terugnemen. Het was Tom Mets die uit de achtergrond terugkwam en oververdiend het zilver pakte 

na nu al een topseizoen. Stijn Goris deelde zijn wedstrijd perfect in en won de strijd om het brons. 

Antonio Hernaert liep heel sterk en werd vierde en pakte de titel bij de beloften. 

Bij de vrouwen kwam Valerie Barthelemy als eerste uit het water. De international, die sinds vorig 

jaar voor Team Belgium uitkomt, had een kleine voorsprong maar zag eerst Charlotte Deldaele en 

dan Sofie Hooghe terugkomen. Ook Ine Couckuyt, Sara Van De Vel en Christine Verdonck kwamen 

vooraan aansluiten. Ook bij de vrouwen moest het lopen de beslissing brengen. Daarin startte Sofie 

Hooghe sterk maar Ine Couckuyt bleef voor eigen volk constant op een twintigtal seconden hangen. 

Sara Van De Vel volgde nog 20″ verderop. De posities wisselden niet meer en Sofie Hooghe liep naar 

een verdiende Belgische titel. Ine Couckuyt kon nauwelijks geloven dat ze in Izegem vice-kampioene 

werd. En Sara Van De Vel kon leven met het brons na een sterk fietsnummer. Christine Verdonck, 

voor het eerst weer helemaal terug sinds de geboorte van haar zoontje Tibo, werd knap vierde. 
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Tom Mets debuteert met zege in Deinze 
Posted by: Hans Cleemput 21/08/2016 in Nieuws 

 
Wat een prestatie van Tom Mets zondag op de Grote Markt van Deinze. In zijn allereerste triatlon 

over de halve afstand en nauwelijks zes dagen na zijn knappe zilveren medaille op het Belgisch 

kampioenschap kwarttriatlon, won de Atriac-atleet overtuigend. In de slotmeters ging hij ook nog 

over de sterke Nederlandse Sandra Wassink-Hitzert om de 1.000 euro bonus te pakken in de battle of 

the sexes. Over een binnenkomer gesproken. 

Het leek er sterk op dat Alexis Krug de halve triatlon van Deinze naar zijn hand zou zetten. Hij kwam 

met een kleine halve minuut voorsprong uit het water. Daan Maes en Niels Vandenbroele volgden 

verrassend als eerste achtervolgers. Daan kwam helaas ten val en moest met mechanische pech 

opgeven. Vandenbroele zou uiteindelijk achtste worden. David De Grooff en Tom Mets volgden op 

driekwart minuut. Zij maakten samen met Vandenbroele, de verrassende Waal Nicolas Sapieha en de 

nummer 2 van vorig jaar, Hannes Vandermoere, deel uit van een achtervolgende groep van 5. 

Krug reed ondanks een valpartij drie minuten weg van de rest, maar in de slotronde moest hij het 

tempo laten zakken. Met nog 1’15 gingen eerst Vandermoere en dan Mets in de achtervolging. “Ik 

probeerde niet te veel risico’s te nemen. Ook in het fietsen bleef ik redelijk safe op voldoende 

afstand rijden. Ik wou zeker niet riskeren om een kaart te krijgen en rekende op mijn lopen. Dat ging 

vlot, al vroeg ik me wel af of ik voor het eerst in een halve triatlon dit tempo zou kunnen houden. 

Maar toen ik hoorde dat ik steeds dichterbij de eerste dame kwam, heb ik toch nog een tandje 

bijgestoken. Pas op een goeie 500 meter van de streep had ik haar te pakken,” aldus winnaar Tom 
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Mets. Die was in zijn eerste halve triatlon sneller dan kersverse papa Hannes Vandermoere en David 

De Grooff. Alexis Krug moest ook nog de vierde plaats prijsgeven aan Bart Borghs. 

De mannen waren 38 minuten na de vrouwen van start gegaan in de battle of the sexes. Sandra 

Wassink-Hitzert volgde na 1900 meter zwemmen in het spoor van Deborah Van Gossum, maar de 

Nederlandse Hammer Nutrition-atlete ging er op de fiets meteen vandoor. Leen Vanden Daelen 

volgde op drie minuten, maar maakte elke ronde tijd goed. In de slotronde zakte het opzetstuur van 

Sandra helemaal naar beneden. Door dat mechanische defect wisselde Leen op 18 seconden. In de 

halve marathon stond er echter geen maat op Wassink-Hitzert. Zij won overtuigend en doet een 

gouden zaak in het klassement van de UrbanTriSports 3Series. Leen Vanden Daelen werd tweede en 

de Nederlandse Danielle Riem pakte haar eerste podiumplaats in de Series na een aantal 4de 

plaatsen. Charlotte Mensaert werd vierde voor Claudia Striekwold. 

 

3peat van Amber Rombaut in Mr T in Gent 
Posted by: Hans Cleemput 22/08/2016 in Nieuws 

Dankzij Amber Rombaut kunnen we de in 

het internationale triatlon populaire term 

3peat een keer bovenhalen, de 

samentrekking tussen 3 (drie keer) en 

repeat (op herhaling). Amber won zondag 

een grotendeels uitgeregende Mr T triatlon 

voor het derde jaar op rij. Bij de mannen 

was er een mooie strijd tussen youngsters 

Jano Vanparrys en Mika Vekemans. 

De weersvoorspellingen voor de 15de editie 

van de Mr T Sporta Triathlon Gent waren 

niet echt schitterend, maar toch lieten 

meer dan 1000 sportievelingen zich niet 

afschrikken. Slechts 81 van de 1235 

ingeschreven deelnemers kwamen niet 

opdagen! De Just-for-fun’ers kregen het het 

hardst te verduren: door de 

weersomstandigheden moest hun start 

worden verlaat, waardoor ze een 20-tal 

minuten in de striemende regen stonden te 

wachten. Hoewel het weer niet veel beter 

werd, werkten ze allemaal de wedstrijd met 

de glimlach af. Hoedje af! Branko François won deze wedstrijd. 

Bij de dames was Amber Rombaut na haar twee vorige overwinningen de favoriete. Ze maakte die rol 

meer dan waar door van bij de start de leiding te nemen en die niet meer af te staan. Mieke Suys 

wist voor de 2de plaats nog Lieselot Bossuyt af te houden. 

Jonas De Wachter was eerst uit het water in de herenwedstrijd. Hij werd van nabij gevolgd door Jano 

Vanparrys, Dennis Van Damme en Mika Vekemans. Tijdens het lopen werd Dennis Van Damme wat 

teruggeslagen, waardoor de 2 anderen het konden uitvechten voor de zege tijdens de afsluitende 5 

km lopen. Uiteindelijk liep Jano Vanparrys als eerste over de finish in een tijd van 59’36” met 20” 

voorsprong op Mika Vekemans en 1’24” op Jonas De Wachter. 
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De afsluitende team-relay was vooral een duel tussen de Sportambassadeurs en El loco’s. Ze 

begonnen met een klein verschil aan het lopen, maar de voorspong van El loco’s werd teniet gedaan. 

Daarna ging het gelijk op tot halverwege de derde en laatste loopronde. Dan had de “El loco” loper 

geen antwoord op de versnelling van de sportambassadeur. Het verschil aan de aankomst bedroeg 

uiteindelijk slechts 10”. Team Thunderbird #1 werd derde. “De meisjes” wonnen bij de 

vrouwenteams. 

 

Charlene Ottevaere 8ste in IM Vichy, naar Hawaii 
Posted by: Hans Cleemput 29/08/2016 in Nieuws 

Naast de tweede plaats van Tim 

Brydenbach en de zevende plaats van 

Hannes Cool bij de profs, waarover 

we u gisteren al berichtten, was er 

ook een topprestatie bij de vrouwen. 

SMO-Specialized atlete Charlene 

Ottevaere kwam als age grouper aan 

de start en zette bij de niet-profs de 

beste tijd neer. Met 9u50’22 werd ze 

knap achtste overall. Daarmee is ze 

de eerste Belgische die een ticket 

verzilvert naar het WK 2017 in 

Hawaii. Hieronder geven we u een 

overzicht van de meest in het oog 

springende age groupers in Vichy, op de hele en de halve, en op de 70.3 Ironman van Zell-am-See. 

Sterke marathon op IM Vichy 

Bij de M25 miste Brent Patteeuw de derde plaats met slechts anderhalve minuut. Brent werd vierde 

in 9u04’47. Bij de M30 werd Guillaume Montoisy derde in 8u57’48. Hij was Bart De Vrieze (die zijn 

ticket voor Hawaii 2017 wel pakte) net te vlug af. Die werd ook sub-9 uur vierde in 8u59’36. Bij de 

M40 mocht Koen Van Rie naar het podium. Danzij een marathon onder 3 uur (2u59’37) finishte hij 

derde in 9u06’34. Robert Leper stormde dan weer naar een vijfde plaats bij de M60 in 11u35’25. 

Fabienne Garitte werd derde bij de F55 in 12u38’50. 

 

Atriac is vijfde beste club in Europa 
Posted by: Hans Cleemput 04/09/2016 in Nieuws, Triathlon Leave a comment 

Wat een weelde zaterdag in Banyoles. Maar liefst drie Belgische clubs eindigden in de eerste 8 

tijdens de allereerste Europese kampioenschappen triatlon, zeg maar de Champions League van het 

triatlon. Vorig jaar was het stormweer spelbreker in Nice en dus kreeg Banyoles de eer om voor de 

eerste keer in de geschiedenis een mixed relay competitie voor Europese clubs te houden. België 

vaardigde de drie topteams van de T3 Series af: SMO-Specialized, KTT Zamaro-Wilier en Atriac 

Antwerpen. Olivier Cloet bezorgde ons een uitgebreid verslag. 

Katrien Verstuyft startte als eerste Atriac-atleet en koos helemaal links op het poton voor de kortste 

weg richting eerste boei. Na een snelle zwemproef van Cassandre Beaugrand kwam zij als 5e uit het 

water op 12″ van de Poissy-atlete, die als club vooraf als torenhoge favorieten werden getipt. Reeds 

in de wisselzone wist Katrien enkel seconden goed te maken en sloot ze aan bij de eerste kopgroep. 
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Na op de fiets stevig tempo te maken om de achtervolgende groep op achterstand te zetten, 

wisselde ze als eerste richting de loopproef. Hierin moest ze over 1600m een 20 tal seconden 

prijsgeven op Beaugrand, die de rest overklaste. Quinty Schoens voor KTT en Jeanine Kocken voor 

SMO (die naar het einde van het fietsen nog gevallen was) zaten toen op geruime achterstand. 

Lander Dircken was het volgende Atriac-kanon in de rij. Na een goede zwemproef wist hij zijn positie 

in de achtervolgende groep net te handhaven. Poissy was op dat moment reeds volledig los en zou 

op geen enkel moment meer bedreigd worden. Adam Lambrechts zou KTT terug volledig in de race 

brengen door resoluut de tweede 

groep tot op een 10 tal seconden 

van de eerste achtervolgende 

groep te brengen. Donald Hillebregt 

zette in de tweede aflossing de 

snelste tijd van allemaal neer, en 

bracht ook SMO terug in stelling 

voor een top 10 plaats. Lander 

Dircken wisselde als eerste 

achtervolger op de ontketende 

Poissy-atleet (volledige uitslagen 

met tussentijden per atleet 

ontbreken nog momenteel) en tikte 

als 3e atleet Sara Van De Vel aan. 

Sara wist net als Lander net de aansluiting met de eerste achtervolgende groep te behouden na het 

zwemmen, maar vond vanaf de wissel nooit haar gewoonlijk sterke fietsbenen. Gewoon tempo 

maken en de achtervolgers niet laten terugkomen was het enige dat er in zat vandaag. Na enkele 

plaatsje te moeten toegeven kon ze Tom Mets in 5e positie aan zijn race laten beginnen. Achter haar 

kwamen dankzij een heel sterke race van youngsters Laura Swannet en Amber Rombaut KTT en SMO 

weer helemaal in stelling om nog mee te doen voor een top 5 plaats. 

Tom Mets kon tijdens het zwemmen niets meer goed maken op de atleten voor hem, deze zouden 

achter Poissy uiteindelijk strijden voor plaats 2, 3 en 4. Tom Suetens wist in het zwemmen een 10 tal 

seconden goed te maken, en had bij het uitgaan van de wisselzone bijna Atriac te pakken. 

Aangezien Tom Mets alleen zat en niet kon naderen op de atleten voor hem, besloot hij te wachten 

op Tom Suetens om samen de strijd uit te maken voor de 5e plaats. 

Na weeral een supersnelle wissel van Turbo-Tom Suetens had Tom Mets een klein gaatje te dichten 

tijdens het lopen. Na te kunnen aansluiten bij de KTT-atleet wist de zilveren medaille van het BK 

Kwart van 2 weken geleden op 600 meter van de streep zijn definitieve versnelling in te zetten. Zo 

liep Atriac naar een welverdiende 5de plaats, vlak voor KTT en SMO-Specialized, die dankzij Alexis 

Krug het belgische feestje compleet maakten door de 7de plaats te pakken. 
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Verstuyft wint battle van Heemeryck in Knokke 
Posted by: Hans Cleemput 07/09/2016 in Nieuws 

Pieter Heemeryck (foto: Melissa Gillisjans) 

De 18de Generali Zwintriatlon kreeg een 

indrukwekkend deelnemersveld aan de start. Helaas gaf 

de Braziliaanse militaire ploeg last minute verstek en bij 

de Russische ploeg bleef Bryukhankov achterwege, 

maar de volledige Belgische top was er wel en zo 

kregen we een aangename, spannende wedstrijd. Twee 

atleten staken er bovenuit en moesten uiteindelijk 

alleen met elkaar rekening houden. Pieter Heemeryck 

deed er alles aan om Katrien Verstuyft te kloppen en de 

extra bonus in de battle of the sexes mee naar huis te 

nemen, maar de Olympiër haalde haar gram en won 

voor het tweede jaar op rij de strijd overall. 

Katrien had een sterk zwemnummer en kwam achter 

Charlotte Deldaele mee met de kopgroep van vijf uit 

het water in Sluis. Ook de Nederlandse Sarissa De Vries, 

Hanne De Vet en Sofie Hooghe zaten voorin. In een 

tweede groepje volgden onder andere Sara Van De Vel 

en de Heroptredende Sofie Goos. Op de fiets bouwde 

Verstuyft een stevige voorsprong uit en die vergrootte ze nog in een sterke loopproef. Ze won onder 

de 2 uur in een warm Knokke-Heist en bleef daarmee net iets meer dan een minuut voor Pieter 

Heemeryck. Sara Van De Vel pakte de tweede plaats, vlak achter haar finishte de Nederlandse 

kampioene halve triatlon Sarissa De Vries. Belgisch kampioene Sofie Hooghe werd vierde. Daarachter 

kregen we een mooie strijd met Lieselot Bossuyt en Sofie Goos. La Goos genoot, had een degelijke 

wedstrijd, maar moest de vijfde plaats laten aan Bossuyt. 

Bij de mannen stond er geen maat op Pieter Heemeryck. Ook bij de mannen kregen we een kopgroep 

van vijf na 1000 meter zwemmen. Kjel De Hertog en Heemeryck gingen er op de fiets stevig 

tegenaan. Jelle Geens werd tot achtervolgen gedwongen en deed het niet onaardig, maar zag de uit 

de achtergrond oprukkende Bart Aernouts steeds dichterbij komen. Heemeryck liep zoals in zijn 

beste dagen, maar slaagde er net niet in om Verstuyft te remonteren. Achter hem hield De Hertog 

sterk stand. Kjel had zijn seizoen afgestemd op Knokke en dat was er aan te zien. In de laatste 500 

meter werd hij nog voorbijgesneld door Jelle en Bart, die tweede en derde werden. 

De Belgische militaire ploeg deed het collectief uitstekend, met vooral militaire kampioen Hans 

Moonen in een superdag. Ook Christopher Loose, PJ Penne, Lowie Dewitte en Bart Borghs zorgden 

voor een top-15 notering en een verdiende zege in de CISM-competitie. 
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“Alles ligt nog open” – 4 toppers over finale in La Roche 
Posted by: Hans Cleemput 09/09/2016 in Nieuws 

In de aanloop naar de finale van de UrbanTriSports 3Series in La Roche hebben wij van de triatleten 

eventjes bookmakers gemaakt. We vroegen namelijk aan de toppers van het klassement van het 

nieuwe regelmatigheidscriterium wie ze als eindwinnaar verwachten aanstaande zondag in het 

centrum van La Roche. Pieter Heemeryck krijgt daarbij de hoogste notering, maar lees vooral verder 

en leer welke afstanden de toppers gaan aanpakken en met welke tactiek ze de Reiger willen 

onttronen. Vandaag brengen we alvast de antwoorden van Pieter Heemeryck, Alexis Krug, Tom Mets 

en Stenn Goetstouwers… 

Iedere atleet kreeg dezelfde vragen voorgelegd: 

1. Wie wint de UrbanTriSports 3series bij de mannen? 

2. Wie wint de UrbanTriSports 3series bij de vrouwen? 

3. Wie worden 2 en 3? 

4. Wat vond je tot nogtoe van de 3series? 

5. Maak je volgend seizoen een doel van de series? 

6. Doe je de lange of de korte afstand in La Roche en vanwaar die keuze? 

7. Kies uit: “Aanvallen op de Haussire”, “De loopbenen sparen” of “Ik geef mijn tactiek absoluut niet 

prijs 

Alexis Krug: “Dodelijk als je te ver in het rood 

gaat” 

Na zijn overwinning in l’Eau d’Heure heeft 

Alexis Krug zich ook bovenaan het klassement 

genesteld. Wat denkt hij ervan? “Pieter 

Heemeryck heeft met zijn 2 zeges de beste 

papieren om de eindzege binnen te halen. Op 

het BK 1/2 in Eupen heeft hij laten zien dat hij 

goed hersteld is van zijn val in Brugge en dat 

hij bergop over de beste fietsbenen 

beschikt. Voor de andere ereplaatsen ligt de 

strijd nog volledig open. Zowel Tom en Stenn 

als ikzelf staan zeer kort bij elkaar in de 

ranking met elk al 3 wedstrijden op de teller. 

Elk van ons zal tegen La Roche al een zwaar 

programma hebben afgewerkt met onder 

andere de zwintriatlon, 4 dagen voor de 

finale in La Roche. Misschien dat David De 

Grooff nog voor een verrassing 

zorgt. Momenteel steekt Sandra bij de dames 

er met kop en schouders boven uit. Met haar 

zege in Deinze heeft ze ook bewezen dat ze in 

vorm is. Anderzijds hebben Alex en Sara nog 

hun 3de wedstrijd te doen. Met 120% van de 

punten die te verdienen vallen, kan een zege in La Roche nog voor eindwinst in het klassement 

zorgen.” 
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“Wat ik van de UrbanTriSports 3Series vond? Een zeer fijne afwisseling van eerder “klassieke” 

triatlons met nieuwe formats waarbij de nadruk meer op het fietsen ligt. Ik wacht nog op een 

wedstrijd met focus op het zwemmen.  Naar organisatie valt ook weinig aan te merken. Een SMSje 

vooraf, grote borden aan de start met het parcours en de ranking geven blijk van professionalisme en 

tillen de sport naar een hoger niveau. Volgend jaar doe ik normaalgezien wel weer mee. Ik moet 

enkel zien hoe ik de wedstrijden kan passen in mijn kalender. De Bk’s, T3 series, UrbanTriSports 

klassement, dat worden veel wedstrijden en voor elke wedstrijd 100% fris aan de start komen, wordt 

dan een uitdaging.” 

“Zondag doe ik de “korte” mee. De lange is voor mij net te zwaar, zeker met de finale van de T3 

series in het achterhoofd. De tactiek kan ik natuurlijk niet prijsgeven. Nee, het zal wat aanvoelen zijn 

hoe fris iedereen op de fiets zit na een zware wedstrijdweek. Met 2 beklimmingen van de Haussire 

kan het dodelijk zijn om net iets te diep in het rood te gaan. Ik denk dat dit soort wedstrijd nog 

individueler is dan een non-drafting op het vlakke en dat de sterkste atleet zal winnen.” 

 

Heemeryck en Adam pakken eindwinst in La Roche 
Posted by: Hans Cleemput 11/09/2016 in Nieuws 

Pieter Heemeryck en Stefanie Adam zijn de eerste laureaten van de UrbanTriSports 3Series. Het 

nieuwe regelmatigheidscriterium over 7 manches kende een spannende finale in La Roche. Voor het 

eerst had de triatlon van La Roche start en finish in het centrum. Zowel in de lange als in de korte 

afstand waren er voor de winnaar 120 punten te verdienen en voor de start kregen we al een 

tactisch steekspel. Heemeryck koos voor de lange afstand en won die met overmacht. 

Heemeryck kwam samen met Stenn Goetstouwers uit de Ourthe na 1600 meter zwemmen. In de 82 

km fietsen liet De Reiger de Tank meteen achter zich. Goetstouwers geraakte op de Haussire niet 

tijdig in zijn fietsschoenen en moest Heemeryck meteen laten gaan. De voorsprong werd snel groter 

in de 82 km fietsen. Heemeryck was duidelijk de sterkste en ook in de afsluitende 16 km lopen gaf hij 

geen duimbreed toe. Hij won na Herderen en Bilzen zijn derde UrbanTriSports 3Series manche en 

pakte met het maximum der punten de eindzege in het klassement. Stenn Goetstouwers werd 

tweede en Sylvain Denis knokte zich naar een knappe derde plaats. 

Ondertussen had Yeray Luxem de korte afstand op zijn naam geschreven, na de Nisraman zijn 

tweede zege in de Series. De favorieten zaten allemaal dicht bij elkaar na het zwemmen. Atriac was 
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in de meerderheid in de kopgroep van vier na 1 ronde met Koen Veramme en Tom Mets, samen met 

Yeray en Alexis Krug. Tim Van Hemel volgde solo in vijfde positie. Op de tweede klim van de Haussire 

ging Luxem alleen in de aanval en de achtervolgers kwamen niet meer terug. Luxem won 

overtuigend. In een langgerekte, spannende spurt klopte Alexis Krug uiteindelijk Tom Mets, wat de 

SMO-Specialized de tweede plaats in het eindklassement opleverde. Mets moest vrede nemen met 

de derde plaats. Van Hemel werd vijfde, maar zijn moment kwam iets later toen zijn Anouska Juez 

Ponce binnenkwam en hij haar prompt ten huwelijk vroeg. En ze zei ja. 

Bij de vrouwen koos Sandra Wassink-Hitzert tactisch voor de korte afstand. Maar het was Marjolein 

Truyers die na een goeie zwemproeg de leiding in het fietsen overnam. Lieselot Bossuyt kwam echter 

snel terug en won na een snel loopnummer de korte afstand. In de eindspurt verloor Sandra 

Wassink-Hitzert nipt de strijd om de tweede plaats. Truyers werd tweede en Wassink-Hitzert derde. 

Daarna was het voor Sandra bang afwachten wat Stefanie Adam zou doen op de lange afstand. Want 

bij winst van de 185-Sportoase-Vaillant atlete zou de eindzege naar Adam gaan. Die had een goede 

zwemproef in het zog van Christine Verdonck. De Atriac-atlete moest Stefanie op de eerste 

beklimmingen laten gaan. Adam fietste zeven minuten weg, stond stil met krampen in de eerste 

loopronde, maar hield genoeg over om de lange afstand te winnen én de eindzege in de 3Series te 

pakken. Christine Verdonck werd tweede, Leen Vanden Daelen derde, goed voor het brons in de 

eindranking. 

De mannen wonnen de laatste premies in de Battle of the Sexes. De triatlon van La Roche kende een 

mooi parcours, veel volk en een super ambiance. 

 

Nooit geziene finish van de Brownlees, Geens 8ste 
Posted by: Hans Cleemput 19/09/2016 in Nieuws 

Alistair helpt Johnny naar de finish 

(foto: ITU/Delly Carr) 

Mario Mola is er maandagnacht 

Belgische tijd in extremis in 

geslaagd om de wereldtitel te 

pakken met een vijfde plaats in de 

Grand Final van de WTS in Cozumel. 

Jelle Geens herhaalde zijn 

topprestatie van vorig jaar in 

Chicago en werd achtste. Maar hét 

moment kwam van Alistair 

Brownlee. Zijn broer Jonathan 

stortte helemaal in met nog 400 

meter te gaan. Alistair hielp Johnny recht en sleepte hem naar de streep, om hem alsnog de tweede 

plaats te gunnen. 

Bij winst en zonder Mola op het podium, zou het goud in de WTS-ranking voor Johnny Brownlee zijn. 

Tot 400 meter voor de streep verliep het scenario perfect. De Brownlees zaten in een kopgroep van 

eerst negen, dan acht atleten en fietsten meer dan een minuut weg van de achtervolgende groep, 

met daarin Mola en de Belgen Geens en De Cuyper. 

Jonathan Brownlee liep in de laatste 10 km weg van zijn broer Alistair en de Zuid-Afrikaan Henri 

Schoeman. Maar op 400 meter van de streep begon de jongste Brownlee te zwalpen en hij eindigde 
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bijna in het decor. Zijn broer raapte hem op, sloeg zijn arm rond zijn schouder en bracht hem naar de 

finish. Een nooit gezien gebaar in een internationale triatlon van dit niveau. 

“Het overkwam mij zelf in Londen een tijd geleden. Ik liep tweede en toen ik weer bijkwam, was ik 

tiende en kon ik me niet herinneren dat een pak atleten mij gepasseerd was. Het kan iedereen 

overkomen om in elkaar te storten. Ik heb toen gezworen dat als ik het nog zou zien gebeuren bij 

welke atleet dan ook, ik hem zou helpen om hem naar de finish te brengen. Het is daar sowieso 

veiliger met alle begeleiding dan iemand langs het parcours te laten liggen,” aldus Alistair. 

Het podium met Mola en Alarza, zonder de herstellende Brownlee (foto: ITU/Delly Carr) 

De dagzege was voor Henri Schoeman. De Zuid-Afrikaan won vier weken geleden brons in Rio en 

pakte nu zijn eerste WTS-overwinning. Mario Mola moest bij een tweede plaats van Jonathan in de 

top-6 eindigen. De Spanjaard spurtte naar een vijfde plaats en pakt op die manier alsnog de 

wereldtitel. Brownlee is tweede en Alarza derde in de eindstand. 

Jelle Geens had een goede wedstrijd. Hij probeerde zelfs een aantal keer een aanval op te zetten op 

de fiets in de achtervolgende groep. Met een sterk loopnummer pakte hij een mooie achtste plaats. 

“Met de hitte viel het op zich wel 

mee. Het was kwestie van veel af te 

koelen tijdens het lopen. En de ene 

kan er al beter tegen dan de 

andere,” aldus Jelle. Simon De 

Cuyper begon ook goed aan het 

lopen, maar hij leek meer last te 

hebben van de hitte en kwam totaal 

uitgeput over de streep als 44ste. 

Uitgeputte Simon De Cuyper in 

Cozumel (foto: ITU/Delly Carr) 

De jury ontving nog een klacht 

vanuit het Spaanse kamp om de 

jongste Brownlee te diskwalificeren, maar de jury besliste unaniem om zijn tweede plaats te 

behouden, volgens de ITU-regel die stelt dat een atleet hulp mag krijgen van een andere atleet. 

 

Bart Borghs 9de in uitgeregende Ironman Mallorca 
Posted by: Hans Cleemput 24/09/2016 in Nieuws 

Carlos Lopez heeft in Mallorca zijn 

allereerste Ironman gewonnen. Wij 

keken vooral uit naar Bart Borghs, 

maar die had deze keer geen superdag 

op de fiets en slaagde er pas in om in 

het tweede deel van zijn marathon 

naar voor op te rukken. Onze 

landgenoot werd negende in een tijd 

van 8u48’45. Bij de vrouwen 

deed Annabelle Pirotte het 

aanvankelijk uitstekend. De Belgische 

triatlete fietste halfweg als vierde, 

maar zakte daarna helaas weg. En er was ook de knappe prestatie van Inge Van Den Broeck. In 
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tegenstelling tot die andere Spaanse 70.3 Ironman in Lanzarote waren de omstandigheden in 

Mallorca niet altijd even goed. 

De triatleten kregen zaterdag wat stevige buien te verwerken en dat maakte vooral het 

fietsonderdeel nog wat zwaarder dan normaal. De pro’s moesten bovendien zonder wetsuit starten 

door de hoge temperatuur van het water. Op de kant was het echter fris en dat leidde zelfs tot een 

aantal opgaves bij de pro’s. Borghs verloor zoals zo vaak veel tijd in het zwemmen. Na de 3,8 km 

kwam hij pas als 32ste pro uit het water na 1u01’31. Die achterstand van meer dan twaalf minuten 

maakte BB niet meer goed. In de 180 km fietsen schoof hij nog op naar de 17de plaats. Met een 

marathontijd van 2u50’03 pakte hij uiteindelijk de 8ste plaats bij de pro’s. “Ik ben redelijk tevreden 

van mijn wedstrijd,” vertelde Bart Borghs. “Ik ga eerst vanavond eens rustig mijn tijden overlopen en 

dat in het juiste perspectief zetten. Maar voor nu ben ik content,” aldus de SMO-Specialized atleet. 

Flor voor 4de keer naar Hawaii 

Niet heel ver achter BB kwam Koen Vanderbeke als tweede Belg binnen. Flor, zoals hij liefkozend 

door de andere MTT’ers wordt genoemd, kwam na 8u55’16 als 13de overall binnen. Hij won de M40 

categorie en mag in 2017 voor de vierde keer naar Hawaii, maar dan in de M45 categorie. “Ik heb het 

eerste anderhalf uur kou geleden op de fiets”, reageerde Flor Vanderbeke. “Daarna voelde ik me 

okee, maar in de slotfase van de fietsproef gingen de hemelsluizen helemaal open. We moesten door 

centimeters hoog water rijden en ik heb redelijk wat valpartijen gezien door het water dat over de 

weg spoelde. 

Ik kwam als 4de van mijn age group de wissel binnen, met een goeie 12 minuten achterstand op de 

top-3. Maar het lopen ging goed. Ik heb een verschroeiende marathon gelopen met een constante 4 

minuten per kilometer in de eerste 20 km. Daarna heb ik wel iets rustiger gelopen, maar toch nog 

ruim 4 minuten voorsprong gepakt op de nummer 2 in mijn age group.” Koen won twee jaar geleden 

ook al de M40 reeks in Mallorca. Zondag vliegt hij alweer terug naar huis om maandag gewoon weer 

aan het werk te gaan! 

Pieter Vanhee was de derde Belg. In 9u05’50 werd hij 28ste, goed voor een 5de plaats in de M30 

categorie. Drie minuten later kwam Nelis Pex binnen op plaats 30. Zijn 9u08’55 was goed voor de 

overwinning bij de M25 reeks, en dat terwijl zijn broer Daan ons constant op de hoogte hield van de 

gebeurtenissen in de 70.3 Ironman van Lanzarote. Michiel Jonker (10u56’59) en Jan Schaerlaken 

(11u24’42) werden 3 en 5 in de M60 categorie. Norbert Hallemeersch kwam als 4de van de fiets bij 

de M65. Hij zit momenteel nog in de laatste 8 km van zijn marathon. 

Bij de pro’s begon Hannes Bonami vrij goed aan de wedstrijd, maar in de wisselzone eindigde zijn 

Ironman Mallorca. “Het zit hier niet mee. Opnieuw een DNF. Ik blesseerde mijn hamstring toen ik 

mijn been over mijn fiets zwaaide,” aldus een zwaar ontgoochelde Hannes. Ook Michael Van Cleven 

verdween na het zwemonderdeel uit de wedstrijd. 

Annabelle Pirotte deed het uitstekend bij de vrouwen. Halfweg fietste de Waalse triatlete op de 4de 

plaats overall. Na 180 km wisselde ze als 8ste. Maar de inspanningen op de fiets moest ze halfweg in 

de marathon bekopen. Haar looptijd steeg naar meer dan 6 minuten per kilometer en ze verloor heel 

wat plaatsen. Uiteindelijk kwam ze na 10u33’56 als 27ste overall binnen. Dat leverde Annabelle een 

3de plaats op in de M30 categorie. De opvallendste prestatie kwam zaterdag van ex-topatlete Inge 

Van Den Broeck. Twee jaar geleden legde ze zich opnieuw toe op triatlon en dat leidde zaterdag tot 

een comeback op de volledige afstand. Met een tijd van 10u43’59 werd ze mooi 7de bij de F35 

categorie, goed voor een 33ste plaats overall bij de vrouwen. Bij de F50 wachten we nog op de finish 

van Francoise Theate. 
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Atriac en SMO-Specialized winnen T3 series 
Posted by: Hans Cleemput 26/09/2016 in Nieuws 

Met een spetterende sprinttriatlon kwam er zondag in Lille een mooi einde aan de T3 Series 2016. 

Katrien Verstuyft had haar handen vol aan Jeugd A kampioene Laura Swannet en Simon De Cuyper 

ging een man-tegen-man gevecht aan met Jelle Geens. Maar vooral de tactische plannetjes van de 

twee favorieten voor de eindzege waren mooi om zien. Atriac domineerde bij de vrouwen, SMO-

Specialized parkeerde al zijn toppers in de kopgroep. 

 
Het complete T3 Series podium (foto: Dirk Van De Vel) 

Bij de vrouwen zat Katrien Verstuyft als enige Atriac-atlete in de kopgroep, maar vooral onder de 

impuls van Christine Verdonck kwamen Sara Van de Vel en Heidi Veramme mee terug aansluiten. In 

de loopfinale haalde Verstuyft het met kleine voorsprong op de 17-jarige Laura Swannet. Sara Van de 

Vel werd derde en toen Heidi Veramme en Christine Verdonck ook nog in de top-10 eindigden was 

de dagzege én de eindoverwinning voor Atriac Antwerpen een feit. EFC-ITC Izegem pakte de tweede 

plaats in de eindranking met een sterke Charlotte Deldaele en Ine Couckuyt. Op de foto staat SMO-

Specialized nog op de derde plaats, maar in de telling werden blijkbaar twee punten te weinig 

toegekend aan KTT Zamaro Wilier. Het Kempische triatlon team krijgt in de eindrangschikking alsnog 

de derde plaats. 

Bij de mannen kregen we een enorm grote kopgroep in de tweede van drie fietsronden. SMO-

Specialized was voorin zowat voltallig, maar ook andere ploegen waren goed vertegenwoordigd. In 

een spannende loopproef was Simon De Cuyper te snel voor Jelle Geens. De Nederlander Menno 

Koolhaas pakte de derde plaats voor SP&O NoDrugs Mechelen. Yeray Luxem pakte de vierde plaats. 

Door de zege in Lille pakte SMO-Specialized voor het tweede jaar op rij de eindwinst in de T3 Series. 

KTT Zamaro Wilier behaalde de tweede plaats en LTTD Oilservice werd derde. 
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De Cuyper 5de in wereldbeker Korea 
Posted by: Hans Cleemput 22/10/2016 in Nieuws 

Simon De Cuyper aan kop in 

Tongyeong (foto: ITU/Delly Carr) 

Met de sprinttriatlon van Tongyeong 

is de laatste fase van het 

wereldbekercircuit begonnen. Simon 

De Cuyper, Peter Denteneer, 

Jonathan Wayaffe en Kjel De Hertog 

gingen in Korea op zoek naar extra 

punten voor de ITU ranking. De 

Cuyper leek zelfs even op weg naar 

de overwinning, toen hij na één 

ronde lopen als leider bij de finish 

passeerde. Ook Denteneer deed het uitstekend. 

Peter had zich voorin genesteld bij de 750 meter zwemmen en vond meteen zijn plaats in een 

kopgroep van zes. Tijdens de 20 km fietsen kwam er een grote groep terug, met daarbij Simon De 

Cuyper. Le Rabbit ging aan de leiding in de eerste loopronde, maar in de laatste 2,5 km moest hij een 

kopgroepje van 4 laten gaan. De Spanjaard Uxio Abuin won de spurt met 4 voor Mcelroy, 

Turbayevskiy en Pevtsov. Simon kwam vier seconden na de winnaar als vijfde over de streep. 

Denteneer eindigde 18de, ook al na een spurt. “Ik kwam als 6de uit het water. Nadien volgde een 

hergroepering op de fiets maar ik slaagde er in om bij de eerste vijf in T2 te komen en dat scheelde 

me zeker 10 plaatsen op het einde. Ik had een goed loopnummer, maar kreeg een beetje last van 

mijn maag, waardoor ik toch iets meer op reserve liep. Toch heb ik nog de sprint met 3 voor de 18de 

plaats gewonnen en dat levert me 135 kostbare punten op en 80 plaatsen vooruit op de ITU point 

list. De eerste opdracht is dus geslaagd. Next race is komende zaterdag in Myazaki, Japan. 

Jonathan Wayaffe werd 53ste. De Hertog stapte uit na het fietsen. 
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Belgen domineren wereldbeker in Japan, De Cuyper 4de 
Posted by: Hans Cleemput 30/10/2016 in Nieuws 

Simon De Cuyper (foto: 

ITU/Arnold Lim) 

4 Belgen constant 

vooraan in de wedstrijd 

en 2 landgenoten in de 

top-10 van een 

wereldbeker, waarvan 

één opnieuw op een 

handvol seconden van 

het podium… De Belgen 

domineerden zaterdag 

de ITU World Cup van 

Miyazaki. De 

kwarttriatlon in Japan 

was de laatste manche van een lang wereldbekerseizoen. Ondanks de late datum bleken de Belgen in 

goede vorm, met Simon De Cuyper voorop. Na een vijfde plaats vorige week werd hij nu vierde in 

Japan. 

Peter Denteneer plaatste zich na het zwemmen vooraan in een kopgroep van acht, maar een grote 

groep achtervolgers, met daarin de andere drie Belgen kwam mee aansluiten. En kregen we naast 

Denteneer ook Kjel De Hertog, Jonathan Wayaffe en Simon De Cuyper vooraan. De Belgen hielden 

het tempo hoog zodat niemand kon ontsnappen. De Hertog zette de drie anderen af in de 

wisselzone. De Cuyper en Wayaffe liepen meteen sterk. Denteneer zocht even naar het juiste tempo, 

kon in de slotfase nog versnellen en werd 22ste. Jonathan Wayaffe pakte een knappe negende 

plaats, op minder dan een minuut van de Spaanse winnaar Uxion Abuin. Die won na Korea nu ook 

Japan. Simon De Cuyper streed volop mee voor de overwinning maar moest in de laatste meters de 

andere podiumplaatsen aan de Portugees Joao Silva en de Amerikaan Greg Billington laten. 

Voor Simon De Cuyper is het de tweede wereldbeker op rij dat hij net naast het podium grijpt. “Een 

plaatsje beter dan mijn prestatie vorige week in Tongyeong, maar opnieuw net naast dat podium. 

Vooraf leek het erop dat de verschillen in het zwemmen wel eens zouden kunnen oplopen, 

aangezien het een redelijk golvend zwemnummer in de zee betrof. Maar dit viel al bij al goed mee. Ik 

kwam op 48″ seconden van de snelste zwemmer uit het water, ditmaal over 1500m (Olympic 

distance). 

Het fietsen op de autostrade gaf ons jagend peloton veel overzicht, en de baan was gemaakt om te 

knallen. De stukken met zware tegenwind maakte dat de samenwerking in de groepjes voor ons 

soms weg viel, terwijl bij ons “brommer” Kjel De Hertog het tempo hoog hield. Hij deed zijn werk 

opnieuw schitterend, en in een mum van tijd zaten we vooraan. Klaarmaken voor de loopfinale dus, 

en nadat ik prima afgezet was in de tweede wisselzone vertrok ik als eerste voor het loopnummer. 

Veel wind, net als op de fiets, dus mijn plan was dan ook om snel de kop vooraan af te staan en wat 

beschutter op een tweede rij mee te lopen. Er vormde zich een groepje, maar door de factor wind 

werd het een heel speciaal loopnummer. Bij de tegenwind viel het tempo steeds weg, waardoor er 

zich een grote groep vormde, bij de meewind ging het tempo dan weer met een ruk de hoogte in om 

toch wat schifting te maken. Hierdoor dunde de groep steeds uit, maar bij de tegenwind kwamen er 
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meestal opnieuw een hele tros atleten aansluiten. Gaandeweg vielen er wel steeds meer en meer 

atleten af. Na enkele tempowissels gingen we de laatste loopronde (nog 2,5km) uiteindelijk met vijf 

man in. Een redelijk ideale situatie, ik bleef trouw aan mijn plan om te volgen en te rekenen op mijn 

sprint. 

Uiteindelijk bleef er van mijn sprint niet veel meer over. Bij de eerste versnelling in de laatste 600 

meter moest de Mexicaan over boord. De volgende was ik op een 400 meter van de finish toen de 

sprint echt ingezet werd. Ik probeerde te versnellen, maar de benen gingen niet meer mee. De 

Spanjaard Uxio Abuin Ares won net zoals vorige week in Tongyeong. Voor Joao Silva (Portugal) en 

Greg Billington (USA). 

Een 4de en 5de plaats is de balans van deze Azië trip! Het waren twee goede races, met sterk 

resultaat. De voldoening die het geeft om ook opnieuw mee te lopen vooraan in zo’n race, en te 

strijden voor het podium is ook groot. Dit was lang geleden! Maar als je twee maal zo dicht bij een 

podiumplaats zit voelt het ook wel aan als een ontgoocheling dat je er niet op geraakt bent,” aldus 

De Cuyper, wiens seizoen er nu helemaal opzit. 

 

Deckers en Heemeryck tweede in Challenge Sardinië 
Posted by: Hans Cleemput 30/10/2016 in Nieuws 

De Challenge Forte Village was zondag de afsluiter van het Challenge seizoen. De halve triatlon werd 

op Sardinië geworden. Het eiland is de tweede thuis geworden van Jim Thijs. Jimbo was één van de 

vele Belgen die in de Challenge Forte Village hun seizoen afsloten. Bij Tine Deckers en Pieter 

Heemeryck leverde dat succes op. Beide atleten streden mee voor de overwinning en waren best wel 

tevreden met een tweede plaats. 

Tine Deckers werkte de triatlon op halve afstand (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen) af 

in 4:35:04. Sara Dossena (Italië; 4:32:37) was dankzij een razendsnelle halve marathon net iets 

sneller. Michelle Vesterby (Denemarken; 4:36:02) vervolledigde het podium. Tine begon eraan met 

een verdienstelijke zwemprestatie. Ze kwam als zesde uit het water op 2:30 van de snelste zwemster. 

Op de fiets was Tine echter duidelijk de sterkste. Na 20 kilometer had ze de leiding overgenomen. En 

na 90 kilometer kon ze met meer dan drie minuten voorsprong aan de halve marathon beginnen. Dat 

was echter niet genoeg om een razendsnelle Dossena af te houden. In de laatste kilometers liep de 

Italiaanse Tine nog voorbij en werd het een tweede plaats voor de Leuvense. 

Na een teleurstellende opgave in de Ironman Hawaï, zet Tine zo haar boerenjaar verder. Ze won dit 

seizoen de Ironman Nice, de Ironman 70.3 van Puerto Rico en de Ironman 70.3 Pays D’Aix; en ze 

eindigde als tweede in de Ironman UK. “Super is dit. Ik blijf goede prestaties neerzetten. Na 

Ironman Hawaï was ik even van mijn wolkje gedonderd, maar nu klim ik er graag terug op. Mijn doel 

voor Sardinië was een podiumplaats. Mission accomplished, dus. Ik ben tevreden over mijn 

wedstrijd. Mijn zwemmen was verdienstelijk; ik heb mijn achterstand goed kunnen beperken. Op de 

fiets heb ik vrij snel een goed ritme gevonden en kon ik tot kilometer 60 goed doortrekken. Toen 

kreeg ik last van mijn knie en kon ik niet meer vol doorgaan. 

Door een oud letsel blokkeert mijn knie af en toe. Meestal gebeurt dit bij het lopen maar vandaag 

dus op de fiets. Ik moest mijn voet regelmatig losmaken om mijn knie te laten ontspannen. Ik ben 

wel gewoon verder kunnen rijden, maar ik heb mijn voorsprong niet meer kunnen uitbouwen. En net 

dat is me tijdens het lopen zuur opgebroken. Vesterby kon ik nog afhouden maar Dossena kwam als 

een trein naar voor en is me gepasseerd in de laatste kilometers. Ze ging zo ontzettend snel dat ik er 

niets tegen in te brengen had.  Ze heeft dus zeker verdiend gewonnen. Jammer van de knie maar 

mijn conditie blijft goed en met dit resultaat ben ik absoluut tevreden.” 
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In de vrouwenwedstrijd kwam ook Sofie Goos in actie. La Goos startte zonder ambitie maar werd 

toch mooi achtste. “Ik ben nog niet terug op niveau, dus ik beschouwde deze wedstrijd als een 

doorgedreven training,” liet Sofie ons weten. 

Bij de mannen was het uitkijken naar Pieter Heemeryck, die zijn vorige twee 70.3 Ironman 

wedstrijden won. Ook nu weer ging Pieter een tijd aan de leiding, maar Europees kampioen Giulio 

Molinari was zondag een klasse te sterk. De Italiaan fietste drie minuten weg van Pieter en slaagde er 

in om voldoende voorsprong te bewaren in de halve marathon. Molinari won in 4u00’10. De Reiger 

werd in 4u01’53 tweede. Allessandro De Gasperi werd derde. 

Timothy Van Houtem sloot zijn pechjaar af met een knappe prestatie. Timo werd zesde in 4u08’51. 

Jim Thijs verging het minder goed. Hij werd in 4u29’32 pas 21ste. “Het was afzien van start tot 

finish,” vertelde Jimbo. “Ik had nooit een goed gevoel, maar het was ook nooit echt slecht, dus heb ik 

gewoon doorgezet. En dan lijkt zo’n 70.3 afstand nooit te eindigen. Geef mij maar weer mijn 

mountainbike,” aldus Jimbo. Zijn Elisabetta Curridori werd 12de bij de vrouwen. 
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XIII. Overige persberichten op het internet 

 

SMO-Specialized Triatlonteam zet sponsors en atleten in de 

bloemetjes 
Bron: Het Nieuwsblad. 19/11/2015 om 11:35 door Michel Wijne 

EEKLO - Op het einde van het triatlonseizoen 

zetten ze bij SMO-Specialized de sponsors en de 

kampioenen van de club in de bloemetjes. Dit jaar 

vond de seizoensafsluiter van het triatlonteam 

plaats in CC De Meet in Sint-Laureins. 

Met 28 individuele overwinningen, vier Belgische 

titels, twee wereldtitels en de eindwinst in de 

prestigieuze T3 Series bij de heren en dames 

beleefde het SMO-Specialized Triatlonteam een 

schitterend seizoen. “Als we terugblikken op het 

seizoen 2015 dan kunnen we spreken van een sportief grand cru-jaar”, zegt sportief 

verantwoordelijke Michael Dewilde. “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/duatlonoverwinningen geboekt waarvan vier Belgische titels en dit zowel op de korte, 

olympische als lange afstand. Bovendien zijn we heel fier dat we dit jaar voor de eerste maal een 

wereldkampioene duatlon in ons team hebben." 

Tiende verjaardag 

“Ons huiswerk voor het nieuwe sportjaar is stilaan 

afgewerkt en we hopen er met onze club ook 

volgend jaar weer tegenaan te gaan. 2016 is immers 

het jaar van de Olympische Spelen in Rio en van de 

tiende verjaardag van onze triatlonvereniging. Het 

wordt ongetwijfeld een jaar vol nieuwe uitdagingen 

en kansen”, zegt sportief verantwoordelijke Michael 

Dewilde. 

 

Run & Bike 

Op zondag 17 januari organiseert het SMO-Specialized Triatlonteam de vijfde editie van de Run & 

Bike. “Een Run & Bike is een wedstrijd waarin men per twee zo snel mogelijk een parcours moet 

afleggen. De deelnemende duo’s beschikken daarbij maar over één fiets (mountainbike). Tijdens de 

wedstrijd mag er zoveel gewisseld worden tussen lopen en fietsen als men wil, de maximale afstand 

tussen loper en fietser mag wel niet groter zijn dan tien meter. Het parcours van onze Run & Bike 

bestaat uit een lus van vijf kilometer, tachtig procent van de omloop is onverhard”, aldus Michael 

Dewilde. De start en aankomst van de vijfde Run & Bike bevinden zich aan de bedrijfsgebouwen van 

hoofdsponsor SMO in Nieuwendorpe 14 te Eeklo. Inschrijven kan op de website van SMO-Specialized 

Triatlonteam. 
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Hieronder vind je een overzicht van de kampioenen 

die op de seizoensafsluiter in de bloemetjes 

werden gezet: 

 

Ironman Finishers 2015: 

Dominic De Caluwé, Koen De Ridder, Bart De 

Vrieze, Youri Groosman, Wim Laloo 

 

Belgische kampioenen 2015: 

Olympische afstand: Jelle Geens 

Halve afstand: Charlene Ottevaere 

Jeugd C: Robbe De Dobbelaere 

BK Studenten: Maxime Swertsvaegher 

 

Wereldkampioenen 2015: 

Timothy Van Houtem: age grouper World Championship Ironman Hawaii 

Emma Pallant (GB): World Champion Elite Duatlon  

 

Simon De Cuyper werkt aan terugkeer: “Ik heb veel beter gevoel” 
Bron: Het Nieuwsblad. 03/12/2015 om 02:55 door gow 

LEUVEN - Simon De Cuyper heeft een moeilijk seizoen achter de 

rug. Geveld door klierkoorts kon de Leuvenaar zijn internationale 

kansen niet verdedigen. De olympische droom is er nog steeds, al 

wordt het knokken om aan de nodige punten te geraken. 

Met de wereldbekerwedstrijd in het Zuid-Koreaanse Tongyeong 

kon Simon De Cuyper eind oktober eindelijk een punt zetten 

achter het seizoen. 

“Het was voor mij een ontzettend zwaar jaar”, blikt de Defensie-

atleet nog eens terug. 

“Zowel fysiek als mentaal heb ik het echt niet gemakkelijk gehad. 

De klierkoorts die me in het begin van het seizoen trof, heeft me 

op geen enkel moment toegelaten op mijn normaal conditiepeil te 

komen. Met de wereldspelen voor militairen, ook al in Zuid-Korea, 

meldde zich wel een lichtpuntje. Individueel legde ik er beslag op 

de vierde plaats. Met het nationale team mochten we er met een 

bronzen plak op het podium.” 

Intussen heeft De Cuyper, nu ook al negen jaar onder contract bij 

het team van SMO, terug de trainingsdraad opgeraapt. 

“Drie weken geleden was er een verkwikkende BOIC-stage op 

Lanzarote. Erg motiverend natuurlijk om nog eens in het 

gezelschap van de olympische elite te kunnen trainen. Het goede 

gevoel is er opnieuw, al besef ik dat ik nu zeker nog niet moet 

overdrijven op het gebied van intensiteit en volume. Die staat van 
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frisheid is uiteraard één ding, wat de volgende wedstrijden gaan brengen is natuurlijk nog koffiedik 

kijken. Als aanloop naar het grotere werk neem ik zoals ieder jaar zeker nog deel aan de 

Eindejaarscorrida in Leuven, al was het maar om met ook eens met de loopspecialisten te meten.” 

De Cuyper start het triatlonseizoen begin maart in Abu Dhabi. 

“Daar kan ik Jelle Geens vervangen, die voor dat evenement past. Want het zal niet zo simpel zijn om 

in de wedstrijden van de wereldbeker een startplaats te bemachtigen. Door de tegenslag van het 

voorbije jaar ben ik natuurlijk een heel eind teruggevallen in de internationale ranking. Hoe dan ook 

zal ik telkens met enorm sterke prestaties moeten uitpakken om voldoende punten te scoren voor de 

Spelen in Rio.” 

De Cuyper beseft natuurlijk dat het allemaal niet van een leien dakje zal lopen. 

“Wanneer ik na de eerste confrontaties inzie dat het niet meer zou lukken, dan ga ik natuurlijk niet 

bij de pakken blijven zitten. Er zijn nog zoveel mooie dingen te beleven. Als ik nog maar het gevoel 

van vroeger terugkrijg, dan zal ik al heel gelukkig zijn. Met een nieuwe Belgische titel zou ik ook al 

heel blij zijn. Intussen blijf ik verder werken aan het zwemmen. Daarbij probeer ik het met meer en 

kortere trainingen. Want mee zijn bij de start, is enorm belangrijk.” 

 

ATLETIEK GROTE PRIJS GASTON ROELANTS LAKEN 
Timothy Van Houtem: “Ik loop voor wat ik waard ben” 

Bron: Het Nieuwsblad. 18/12/2015 om 02:55 door wgo 

BRUSSEL / ROOSDAAL - Timothy Van Houtem, de triatleet die 

in Hawaï als eerste landgenoot de eindstreep bereikte, is 

zondag één van de honderden deelnemers aan de 10-

kilometerloop in het Park van Laken. “Een pittige omloop naar 

mijn hart”, aldus de Roosdaalnaar. 

In het kader van de Iris CrossCup in het Park van Laken worden 

zondag aan de voet van het Atomium zowat 3.000 lopers 

verwacht voor de 10 Kilometer Gaston Roelants. Wie de regio 

een beetje kent, weet dat de zogenaamde Heizelvlakte lang niet zo vlak is. 

“Daar kom ik ook voor”, zegt triatleet Timothy Van Houtem, die in Hawaï zo schitterend presteerde. 

“Een mooie golvende omloop met heel wat variatie, en dan nog niet zo ver van huis, dat is echt mijn 

ding. Op dergelijk parcours train ik trouwens ook in Roosdaal.” 

Basis 

“Zo'n wedstrijd past daarenboven als gegoten in functie van de basis die we nu stilaan aan het leggen 

zijn naar volgend seizoen toe. Ik maak er zondag geenszins een oefengalopje van, integendeel: ik zal 

zeker lopen voor wat ik waard ben.” 

Van Houtem nam al tweemaal aan deze wedstrijd deel. “Telkens was het gevoel na afloop helemaal 

niet zoals ik verwachtte. Vorig jaar finishte ik wel vlot in de top-10, maar me echt doorzetten kon ik 

niet. Van bij de start in dalende lijn wordt er immers snoeihard van stapel gelopen. Omdat ik de 

jongste jaren alles op de lange afstand zet, mis ik uiteraard de scherpte om voluit mee te gaan. Het 

duurt dan ook een tijdje vooraleer ik echt op gang kom.” 

Van Houtem traint nu wekelijks twintig uren. “Dat is ook nodig om een solide basis te leggen voor het 

triatlonseizoen. In de eerste plaats werk ik naar de Ironman van Nice van begin juni toe, deze keer 

met een proflicentie. Midden augustus volgt er nog de Embrun Man.” 
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De start van de 10-kilometerloop wordt om klokslag 12 uur gegeven. Om 11.15 uur is er als proloog 

nog een race over 5 kilometer. Het parcours voert de deelnemers voorbij het Koninklijk Paleis, 

Belvedère, het Amerikaans Theater en dwars door het Ossegem Park. 

 

Adegemnaar Kevin Strubbe naar SMO – Specialized Triatlonteam 
Written by ERM Mediasite on 12/03/2016. 

Posted in Sport 

Onlangs had de ploegvoorstelling plaats van het 

SMO – Specialized Triatlonteam in CC De Meet 

te Sint Jan In Eremo. We werden er goed 

onthaald en mochten van op de eerste rij de 

voorstelling en doelstellingen van hun atleten 

bijwonen. Opvallende nieuweling in het team 

was Adegemnaar Kevin Strubbe die in zijn 

jeugdjaren een verdienstelijk wielrenner was. De 

laatste jaren vond je hem steevast terug in tal 

van stratenlopen waarvan hij er verschillende op 

zijn erelijst mocht noteren. 

 

Meteen twee onderdelen van de triatlon welk 

Kevin goed onder de knie heeft ; hetgeen hij al 

meermaals bewees tijdens de zomer in 

verschillende duatlons. Ook in winterduatlons 

kan hij zijn mannentje staan. Begin dit seizoen 

maakte de 38 jarige Strubbe de overstap van het 

Ardilles Team naar het SMO team mede dankzij 

Michael De Wilde bij wie hij polste of er nog een 

plaatsje vrij was in de kern van het team. Normaliter was het team volzet maar gelukkig werd er nog 

een plaatsje vrijgemaakt en kon Kevin deel uitmaken van een van de beste Belgische Triatlonteams . 

Toch is Strubbe zijn vorige ploeg dankbaar voor de kansen die hij kreeg. Mede door een 18 de plaats 

in een duatlon te Keulen op 900 deelnemers heeft hij de smaak te pakken. Was toen derde in zijn 

leeftijdscategorie. Momenteel zijn er al verschillende zwemtrainingen geweest met een trainer om 

ook op dit onderdeel een stap voorwaarts te kunnen zetten. Hetgeen toch wel belangrijk is bij het 

starten van een triatlon. Na de dagtaak bij drukkerij Van Hoestenberghe is het bijna dagelijks trainen 

op lopen , fietsen en zwemmen. Gelukkig heb ik met Tina een vrouwtje die achter me staat wist 

Strubbe te vermelden. Zonder haar steun zou het onmogelijk zijn om deze sport te beoefenen met 

twee kids in huis. Dit jaar staan er ook nog verschillende stratenlopen op het programma als 

doorgedreven training met als doel nog te verbeteren op een van mijn sterkste punten van de 

triatlon. 
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Ook bij het fietsen kan 

ik nog steeds mijn 

mannetje staan aldus 

Strubbe. Het zwemmen 

zal altijd het zwakke 

broertje blijven maar 

door de trainingen die 

ik krijg van mijn trainer 

maak ik toch heel wat 

vorderingen. We zijn 

alvast gemotiveerd om 

in de kleuren van het 

SMO Team prachtige 

prestaties neer te 

zetten. Zo staan alvast 

de triatlon van Eeklo in het vet aangeduid op mijn programma en ook de winter duatlon in de 

Lembeekse bossen mag je me vooraan verwachten . En in de triatlon van Knokke hoop ik ook mijn 

mannetje te staan. Het zal alvast een boeiend jaar worden met tal van uitdagingen en we zien wel 

waar we uitkomen. Ondertussen behaalde Kevin al twee negende plaatsen in de winterduatlons van 

Jurbize en Nossegem waar respectievelijk 250 en 125 deelnemers aan de start stonden waaronder 

enkele Belgische toppers. Het seizoen is alvast goed ingezet voor de sympathieke Adegemnaar en we 

wensen hem nog veel succes het komend seizoen waarin hij enkel maar kan verbeteren tegenover 

atleten die al jaren deze sport beoefenen. 

 

Spanjaard Alarza boekt eerste zege in World Series Triathlon, De 

Cuyper is 58e 
24/04/2016 om 21:28 | Bron: BELGA (Het Nieuwsblad) 

De Spanjaard Fernando Alarza heeft zondag de triathlon van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad, de derde 

manche van de ITU Triathlon World Series, op zijn naam geschreven. 

Alarza liet 54:12 optekenen en was daarmee vijf seconden sneller dan de Brit Jonathan Brownlee 

(54:17.). De Fransman Dorian Coninx (54:23) vervolledigde het podium. Voor Alarza was het zijn 

eerste zege ooit in de Triathlon World Series. Simon De Cuyper legde de 750 meter zwemmen, 20 

kilometer fietsen en 5 kilometer lopen af in 59:04, goed voor de 58e chrono. Christophe De Keyser 

gaf op na het fietsen. In het algemeen klassement blijft de Spanjaard Mario Mola, vierde in Kaapstad, 

leider na zijn overwinning in de eerste twee manches. 

Bij de vrouwen waren de bloemen voor de Britse Non Stanford 59:49. Flora Duffy uit Bermuda voert 

dankzij haar derde plaats van zondag de stand aan. 
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Triatleten Simon De Cuyper en Claire Michel winnen Belgische 

sprinttitels 
12:06/2016 - Bron: Belga© belga (Het Laatste Nieuws). 

Simon De Cuyper heeft vandaag in 

Gullegem het BK triatlon op de 

sprintafstand gewonnen. Hij haalde het 

na 750 meter zwemmen, 21,9 km 

fietsen en 5,5 km lopen in 58:59. Pieter 

Heemeryck werd tweede op 30 

seconden (59:29), Tom Mets derde op 

45 seconden (59:44). 

Claire Michel was de beste vrouw. Zij 

haalde het in 1u06:04 voor Sofie 

Hooghe (op 40 seconden) en Heleen Adams (op 55 seconden). Bij de beloften (U23) gingen de titels 

naar Tom Suetens (59:55) en Sara Van De Vel (1u07:03). 

 

TRIATLONBK SPRINT - Leuvenaar Simon De Cuyper verovert zesde 

nationale titel 
“Dit is een hele opsteker” 

Het Nieuwsblad - 13/06/2016 door wgo  

In het lopen ging Simon De Cuyper (archieffoto) er 

meteen van door. FOTO: KMS 

Simon De Cuyper pakte in Gullegem de zesde 

nationale titel uit zijn carrière: drie in de 

sprinttriatlon, drie over de kwartafstand. De 

Leuvenaar kon in de slotloop een halve minuut 

uitlopen op Pieter Heemeryck. Tom Mets werd 

derde. Als naar gewoonte was het Kjel De Hertog 

die tijdens het zwemmen de groep op sleeptouw 

nam. Maar op deze korte zwemafstand waren de 

verschillen bij de wissel uiteraard niet groot. Bij de 

start van het fietsen zaten Simon De Cuyper, Stijn 

Goris, Pieter Heemeryck en Willem Brems dan ook 

snel mee voorin. “Ik was al blij dat ik in de voeten 

van mijn teamgenoot Brems als achtste uit het 

water kwam”, vertelde Simon De Cuyper. 

“Zwemmen is immers altijd mijn zwakste onderdeel 

geweest. Dat medefavoriet Pieter Heemeryck nog 

achter mij zwom, was op dat ogenblik uiteraard vrij 

geruststellend.” Pieter Heemeryck probeerde een 

paar maal uit de kopgroep weg te geraken, maar 

alweer moest de slotloop de beslissing brengen. 
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“Ik ben er dan ook meteen vandoor gegaan”, vervolgde Simon De Cuyper. “Een echte opsteker, die 

zesde nationale titel. Ook al voor mijn sponsors en clubleiders die me altijd zijn blijven steunen. Nu 

stel ik alles in het werk om me te kunnen plaatsen voor het WK dat in september in Mexico 

plaatsvindt”, besloot Simon De Cuyper. Overgelukkige Tom Mets 

Een overgelukkige Tom Mets legde beslag op de derde plaats. “Die podiumplaats voelt voor mij als 

een overwinning aan”, aldus de Leuvenaar. “Ik heb ook heel wat te danken aan mijn Atriac-

teamgenoot Sven Strijk, die me na het zwemmen naar de kopgroep loodste.” Stijn Goris werd zesde, 

Arthur De Jaegher tiende. 

Claire Michel bevestigt 

Ook bij de vrouwen werd de spanning erin gehouden tot in de loopfinale. Uit het langgerekte groepje 

van een tiental atletes dat zich bij de laatste wissel meldde, was het Claire Michel die onbedreigd 

naar voren oprukte. Geen wonder natuurlijk, de 26-jarige triatlete uit Sint-Pieters-Woluwe is immers 

samen met Katrien Verstuyft geselecteerd voor de olympische triatlon.Het was trouwens haar 

allereerste nationale titel. Sofie Hooghe volgde als tweede op veertig seconden. 

 

Triatleten Simon De Cuyper en Claire Michel winnen Belgische 

sprinttitels 
Het Nieuwsblad - 12/06/2016 | Bron: BELGA  

 
FOTO: VDB 

Simon De Cuyper heeft zondag in Gullegem het BK triatlon op de sprintafstand gewonnen. Hij haalde 

het na 750 meter zwemmen, 21,9 km fietsen en 5,5 km lopen in 58:59. Pieter Heemeryck werd 

tweede op 30 seconden (59:29), Tom Mets derde op 45 seconden (59:44). Claire Michel was de beste 

vrouw. Zij haalde het in 1u06:04 voor Sofie Hooghe (op 40 seconden) en Heleen Adams (op 55 
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seconden). Bij de beloften (U23) gingen de titels naar Tom Suetens (59:55) en Sara Van De Vel 

(1u07:03). 

 

Simon De Cuyper werkt nu naar het WK in Mexico: “Mijn ranking 

opkrikken” 
Het Nieuwsblad - 21/06/2016 gwo 

Simon De Cuyper FOTO: KMS 

Simon De Cuyper mag dan wel een zesde nationale titel rijker zijn, 

toch knaagt het bij de Leuvenaar dat hij zijn opmars naar een 

olympisch ticket niet kon afmaken. “Ik moet nu andere doelen 

stellen”, zegt de SMO-atleet. “Zoals het WK in Mexico.” Ik moet 

mijn contract bij Topsport Defensie zien te verlengen 

Simon De Cuyper leek vorig jaar aardig op weg naar een ticket voor 

de olympische triatlon toen hij abrupt een halt toegeroepen werd 

door een aanval van klierkoorts. Er kwamen naar het einde van het 

seizoen nog wel een enkele lichtpunten opduiken, maar ook in 

2016 leidden al zijn inspanningen in internationale wedstrijden tot 

weinig of niets. In zoverre dat zijn puntenaantal duidelijk 

onvoldoende was om nog verder van Rio te kunnen dromen. 

“Natuurlijk was ik fel ontgoocheld”, zegt de 29-jarige Leuvenaar. 

“Gelukkig bleven mijn sponsors en het clubbestuur en zovele 

supporters achter mij staan. De nationale titel in de sprinttriatlon 

was dan toch een ferme opsteker. In totaal heb ik nu toch al zes 

nationale titels op mijn palmares staan.” “Ik moest ook zo snel 

mogelijk het goede gevoel van weleer zien terug te vinden. In 

Gullegem liep het in de drie onderdelen lekker. Vooral het 

zwemmen, meestal mijn zwakste discipline, was een enorme 

meevaller. Van dat moment besefte ik dat het mijn dagje zou 

worden. Het deed me uiteraard enorm veel deugd om weer op dat 

niveau te kunnen presteren. De titel was één ding, uiteindelijk mocht ik niet bij de pakken blijven 

zitten en zo snel mogelijk een nieuw internationaal doel voor ogen krijgen. Dat heb ik dan gevonden 

in het WK kwarttriatlon dat midden september in het Mexicaanse Cozumel plaatsvindt. Dat WK 

halen, is voor mij van cruciaal belang. Ik moet mijn contract bij Topsport Defensie zien te verlengen. 

Met als gevolg dat ik mijn internationale ranking opnieuw enige gestalte moet geven.” 

De Cuyper, vier jaar geleden 26ste op de Spelen in Londen, wil dan ook weer zo snel als mogelijk de 

internationale toer op. “Ik begin met een paar wedstrijden van het Europese circuit. In de maand juli 

ben ik alvast aan de slag in het Nederlandse Holten, in Estland en in het Spaanse Altafulla. In 

augustus volgt dan de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Montreal. Ook in eigen land ben ik nog 

eens actief, meer bepaald in de kwarttriatlon van Izegem, waar ik midden augustus mijn zevende 

nationale titel kan binnenhalen.” Vorige zondag nam De Cuyper nog deel aan de Grand Prix in 

Valence, een sprinttriatlon. De SMO-er, die na het zwemmen in de tweede achtervolgende groep 

belandde, eindigde er als 43ste. 
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De Cuyper laat winst schieten in laatste meters op Europa Cup 

sprinttriatlon 
02/07/2016 om 22:29 | Bron: BELGA (Het Nieuwsbald) 

De Fransman Raphael Montoya heeft in Holten, Nederland, de eerste manche van de Europa Cup 

sprinttriatlon gewonnen. Hij legde de 750 meter zwemmen, de 20 kilometer fietsen en de 5 

kilometer lopen af in 55:14 en bleef in een sprint met een grote groep de Hongaar Laszlo Tarnai en 

zijn landgenoot Nathan Grayel voor. 

Belgisch kampioen Simon De Cuyper speelde een hoofdrol en leek tot 20 meter van de aankomstlijn 

op weg naar de overwinning. De Leuvenaar struikelde echter en moest zo in extremis nog drie 

concurrenten voor laten gaan. De andere Belgische deelnemers: Arthur De Jaegher (32e in 57:24), 

Tom Suetens (39e in 58:13), Antonio Hernaert (45e in 59:10) en Nicolas Tilman (47e en 59:27). 

Bij de vrouwen was de overwinning voor de Oekraïense Yuliya Yelistratova (1u01:48), voor de 

Italiaanse Giorgia Priarone (1u01:49) en de Russische Valentina Zapatrina (1u01:49). Beste Belgische 

was Eloise Piron (1u07:18) op een 27e plaats, Ine Couckuyt werd 32e (1u09:06), Valerie Barthelemy 

36e (1u10:27). 

 

Simon De Cuyper derde in Europa Cup Sprinttriatlon van Estland 
11/07/2016 om 00:43 | Bron: BELGA (Het Nieuwsblad) 

Simon De Cuyper is zondag derde geworden in de Europa Cup Sprinttriatlon van Tartu, in Estland. De 

29-jarige Leuvenaar streed in Tartu opnieuw mee voor de overwinning, maar had geen antwoord op 

de versnelling van de twee leiders op het einde van het looponderdeel. 

Vorige week liep De Cuyper nog in extremis de overwinning mis in Holten (Nederland), door een val 

op enkele meters van de aankomst. 

De overwinning was voor de Italiaan Matthias Steinwandtner. Hij legde de 750 meter zwemmen, de 

20 kilometer fietsen en de 5 kilometer lopen af in een tijd van 55:48. 

Steinwandtner had drie seconden voorsprong op de Fin Henrik Goesch (55:51) en dertien seconden 

op De Cuyper (56:01). Kjel De Hertog beëindigde de wedstrijd op de zestiende plaats (58:12). Er 

waren geen vrouwelijke Belgische triatletes aanwezig in Tartu. 

Mannen: 

1. Matthias Steinwandter (Ita)55:48 

2. Henrik Goesch (Fin) 55:51 

3. Simon De Cuyper (Bel) 56:01 

4. Sylvain Fridelance (Zwi)56:12 

5. Yegor Martynenko (Oek)56:18 

... 

16. Kjel De Hertog (Bel)58:12 
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Dubbele Belgische zege: Simon De Cuyper en Charlotte Deldaele 

winnen sprinttriatlon in Spanje 
17/07/16 - 16u26  Bron: Belga© belga (Het Laatste Nieuws) 

Simon De Cuyper en Charlotte Deldaele 

hebben vandaag voor een dubbele 

Belgische zege gezorgd in de 

sprinttriatlon van het Spaanse Altafulla, 

de vierde manche in de Europa Cup. 

Na 750 meter zwemmen, 20 kilometer 

fietsen en 5 kilometer lopen klokte De 

Cuyper af in 58:01. De 29-jarige 

Leuvenaar was 13 seconden sneller dan 

de Spanjaard Francesc Godoy (58:14). De 

Fransman Felix Duchampt (58:17) vervolledigde het podium. Kjel De Hertog (1u01:42) kwam binnen 

op de 23e plaats, Nicolas Tilman (1u02:42) werd een minuut later 29e. Belgisch kampioen De Cuyper 

is niet geselecteerd voor de Olympische Spelen. 

De 23-jarige Deldaele, die ook niet naar Rio mag, kwam bij de vrouwen in een tijd van 1u07:52 over 

de streep. De Kortrijkse triatlete hield daarmee de Spanjaarden Sara Perez Sala (1u08:00) en Marta 

Sanchez (1u08:02) achter zich. 

 

LEUVENAAR SIMON DE CUYPER WINT SPAANSE EUROPABEKER 

TRIATLON 
Leuven Actueel 20/07/2016 • door Stefan Van de Weyer 

In het Spaanse Altafulla werd Leuvenaar 

Simon De Cuyper de winnaar van de 

ETU Europabeker. Simon rondde zijn 

Europese topperiode af met een 

verdiende overwinning. De Cuyper werd 

in deze Spaanse Europabeker opnieuw 

vergezeld door Kjel De Hertog, die hem 

als een goede luitenant bijstond tijdens 

het fietsen. Kjel werd uiteindelijk 23ste. 

Bij de vrouwen won Charlotte Deldaele, 

waardoor er sprake was van een mooi 

Belgisch podium. 
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Simon De Cuyper 10e op WB sprinttriatlon in Canada 
08/08/2016 om 12:55 | Bron: BELGA (Het Nieuwsblad) 

Simon De Cuyper is zondag als tiende geëindigd op de zevende wereldbekermanche sprinttriatlon in 

het Canadese Montréal. De 29-jarige Leuvenaar, die niet deelneemt aan de olympische triatlon in 

Rio, legde de wedstrijd (750m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) af in 59.24. 

De zege ging naar de Noor Kristian Blummenfelt (57:29), binnen twaalf dagen een van de favorieten 

voor olympisch goud in Rio. Hij haalde het voor de Canadees Matthew Sharpe (58:43) en de 

Amerikaan Eric Lagerstrom (58:47). 

Bij de vrouwen ging de winst naar Flora Duffy uit Bermuda. Ze liet 1u03:00 optekenen, de 

Australische Ashleigh Gentle (1u03:24) en de Amerikaanse Taylor Knibb (1u03:44) mochten mee op 

het podium. Bij de vrouwen kwamen er geen Belgische triatletes aan de start. 

De volgende WB-manche van het seizoen wordt op 25 september in het Ecuadoraanse Salinas 

gehouden. 

 

TRIATLON BK KWARTTRIATLON IZEGEM 
Stijn Goris: “Ik hoop nog in die top vijf te geraken” 

Het Nieuwsblad - 12/08/2016 om 02:55 door wgo 

Is Simon De Cuyper maandag de te kloppen favoriet op het BK Kwarttriatlon in Izegem, dan wil ook 

Stijn Goris tonen dat hij nog steeds zijn rol kan spelen. “Het ware mooi indien ik me in de top vijf kan 

nestelen”, aldus de LTTD-atleet. 

Precies tien jaar geleden werd Stijn Goris (35) in Antoing nationaal kampioen op de olympische 

afstand. Intussen mocht de atleet van het Leie Triatlon Team al vijfmaal op het podium plaatsnemen, 

maar de Leuvenaar laat nog altijd van zich spreken. Zo won hij voor een paar weken nog in Kapelle-

op-den-Bos. “Het is al een tijdje geleden dat ik me nog zo goed heb gevoeld”, bekent Goris. “Trainen 

doe ik nu wel in functie van de atleten die ik coach. Zo ben ik net terug van Font-Romeu, waar ik Kjel 

De Hertog en Antonio Hernaert begeleidde. Zij zullen zeker in goeden doen zijn.” 

“Groots zijn mijn persoonlijke ambities zeker niet, maar ik hoop toch nog in de top vijf te geraken. 

Podium, dat denk ik niet: er staan zeker drie snellere lopers op de deelnemerslijst.” 

Simon De Cuyper 

Topfavoriet is uiteraard Simon De Cuyper, vorige maand goed voor een aantal podiumplaatsen in het 

Europese circuit. Vorige zondag finishte hij als tiende in de wereldbekerwedstrijd van Montreal. De 

SMO-triatleet, die eerder dit seizoen al de titel pakte in de sprinttriatlon, weet wat winnen is op een 

BK. Hij veroverde al driemaal de titel in de kwarttriatlon. Ook Pieter Heemeryck, de jongste vijf jaar 

niet meer weg te slaan van het podium, is van de partij. “Deze keer wordt het eerder een 

trainingswedstrijd in functie van een aantal buitenlandse opdrachten, zoals de 70.3 Ironman in 

Lanzarote.” Zelfs Peter Croes haalt voor de gelegenheid nog eens zijn competitiemateriaal boven. De 

Puttenaar, die al jaren uit het circuit verdwenen is, behaalde vijf jaar geleden in datzelfde Izegem de 

titel. “Dat motiveerde me om me nog eens te meten met het jonge geweld.” Met ook nog Kjel De 

Hertog, Tom Mets, Koen Veramme en Christophe De Keyser, vorige week nog knap tweede in 

Malmö, wordt het in Izegem echt wel knokken om de ereplaatsen. 
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Vierde nationale titel voor Simon De Cuyper 
Het Nieuwsblad - 17/08/2016 om 02:55 door wgo 

Leuvenaar Simon De Cuyper behaalde in Izegem zijn vierde nationale titel op de olympische afstand. 

De ervaren triatleet moest in het water een halve minuut toestaan op snellere zwemmers als Kjel De 

Hertog en Christophe De Keyser, maar op de fiets kwam het tot een hergroepering. 

Ook Stijn Goris en Willem Brems maakten deel uit van de kopgroep van acht die met een voorsprong 

van 40 seconden aan de slotloop begon. 

In die loopfinale was er evenwel geen houden aan. Tom Mets stormde vanuit de tweede groep nog 

naar de tweede plaats. Stijn Goris werd knap derde. 

De Keyser legde beslag op de vijfde plaats. De Hertog finishte als 12de, Tim Van hamme werd 14de. 

 

TRIATLON BK KWARTTRIATLON IZEGEM - Sofie Hooghe blij met haar 

derde titel 
Het Nieuwsblad - 17/08/2016 om 02:55 door WILLY GOOSSENS 

Sofie Hooghe triomfeert in Izegem. FOTO: 

BART VANDENBROUCKE 

De Oost-Vlaamse triatlonclubs mochten na 

afloop van het BK kwarttriatlon in Izegem 

juichen. Bij de mannen pakte Simon De Cuyper 

(SMO) zijn vierde titel. Bij de vrouwen was 

LTTD-atlete Sofie Hooghe aan haar derde titel 

toe. Ik ben heel blij, al besef ik dat de twee Rio-

gangers er niet bij waren 

Sofie Hooghe 

Bij de vrouwen was het Atriac-atlete Valerie 

Barthelemy die in de Izegemse vaart het voortouw nam. Maar Sofie Hooghe volgde samen met 

Charlotte Deldaele op korte afstand. “Sara Van de Vel zou daarop een kloof van twee minuten 

dichtrijden”, vertelde Hooghe. “In de tweede fietsronde heb ik me dan ook bewust wat kalmer 

gehouden om toch voldoende energie te sparen. Met ons zestal zouden we trouwens een kloof van 

meer dan vier minuten slaan op de eerste achtervolgsters. Het was ook vrij warm. Veel drinken en 

afkoelen met water was dan ook de boodschap.” In de loopfinale nam Hooghe meteen het initiatief. 

“Veel meer dan een tiental seconden kreeg ik niet op Ine Couckuyt. In de derde ronde heb 

vervolgens wat getemporiseerd om in de slotronde nog te kunnen versnellen. Natuurlijk was ik heel 

blij, al besefte ik dat de twee Rio-gangers er niet bij waren. Maar goed, ik ben echt tevreden met een 

seizoen, waarin ik toch driemaal een top-10 plaats kon bemachtigen in een wedstrijd van de Europa 

Cup. Mijn volgende wedstrijd is de Zwintriatlon in Knokke.” 

Karlien Claus, die met twee minuten achterstand uit het water kwam, legde beslag op de tiende 

plaats. Bij de mannen was Thomas Jurgens het snelst uit het water. Kjel De Hertog kwam een tiental 

seconden later als nummer twee de wisselzone binnen. De favorieten vonden echter mekaar vrij snel 

op de fiets terug. In de kopgroep van acht, die niet meer zou bijgehaald worden, stond SMO er met 

Simon De Cuyper, Willem Brems en Alexis Krug het best voor. De Hertog en Stijn Goris waren de 

mannen van het Leie Triatlon Team. De loopfinale zou echter de doorslag geven. En daarin was geen 
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kruid gewassen tegen De Cuyper, die met grote voorsprong zijn vierde nationale titel op de kwart 

pakte. Goris, de kampioen van tien jaar geleden, werd knap derde. 

 

TRIATLON BK KWARTTRIATLON - Simon De Cuyper is net als Rutger 

Beke al aan vier nationale titels toe 
“Pas eerste kwart van het seizoen” 

Het Nieuwsblad - 19/08/2016 om 02:55 door WILLY GOOSSENS -  

Simon De Cuyper bleek oppermachtig in 

Izegem. FOTO: BART VANDENBROUCKE 

Simon De Cuyper behaalde in Izegem 

zijn vierde nationale titel op de 

olympische afstand. “Evenveel als 

Rutger Beke, mijn jeugdidool”, lacht de 

Leuvenaar, “maar nu wenkt het WK in 

het Mexicaanse Cozumel.” 

Zalig om nog eens in Izegem te kunnen 

winnen 

Simon De Cuyper was natuurlijk veel 

liever samen met Jelle Geens en Marten 

Van Riel naar Rio afgereisd voor de 

olympische triatlon. “Ik ben nu eenmaal 

noodgedwongen een andere weg 

moeten inslaan”, aldus de SMO-atleet. “Daar helpt geen lievemoederen aan. Dat de conditie er wel 

is, bewijzen mijn recente resultaten in internationale wedstrijden. Ik was dan ook blij maandag in 

Izegem mijn vierde nationale titel op de kwart in de wacht te slepen. Ik tel op die afstand nu evenveel 

titels als mijn jeugdidool Rutger Beke.” “Als topfavoriet kon ik immers enkel verliezen. In het 

zwemmen moest ik wel een halve minuut toegeven op de snelle mannen, maar daarna draaide de 

race, mede dankzij mijn ploeggenoten, helemaal in mijn voordeel uit. In de slotloop kon ik zelfs nog 

een behoorlijke kloof slaan op mijn concurrenten.” De Cuyper, die eerder dit jaar ook al de titel pakte 

op de sprintafstand, was nochtans aan zijn allereerste kwarttriatlon van het seizoen toe. 

Toevallig 

“Alle internationale wedstrijden waar ik van de partij was, liepen toevallig over de sprintafstand. Dat 

was dus zeker geen bewuste keuze van mezelf. Het was dus lang geleden dat ik nog eens tien 

kilometer voluit moest lopen. Natuurlijk was ik uitermate tevreden toen ik over de eindstreep liep. 

Niet alleen voor mezelf, maar zeker voor mijn ploeggenoten, sponsors en supporters. Het was 

trouwens zalig om nog eens in Izegem te kunnen winnen.” De volgende grote afspraak wordt de ITU-

race op 4 september in het Canadese Edmonton. Daarna reist de Leuvenaar meteen door naar 

Mexico, waar twee weken later het WK plaatsvindt. “Ik vermoed dat ik nu over voldoende punten 

beschik voor dat WK. Een plaats in de top 100 moet zeker volstaan. Tussen de beide opdrachten nog 

eens naar huis komen en nog een paar keer extra de jetlag moeten doorstaan, heeft geen enkele zin. 

Ik kan dan even goed blijven doortrainen in Mexico.” “Ook Jelle Geens deed dat vorig jaar met 

succes. Ik hoop uiteraard dat ik op het WK aan de criteria voldoe om mijn contract bij Topsport 

Defensie te kunnen verlengen. Mocht dat niet het geval zijn, dan neem ik ook nog deel aan de 

wereldbekerwedstrijden in Zuid-Korea en Japan.” Het BK-podium was trouwens helemaal Leuvens 
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gekleurd met Tom Mets op nummer twee en Stijn Goris, de kampioen van tien jaar geleden, op een 

knappe nummer drie. Dries Matthys was als zeventiende in de uitslag de beste junior. 

 

TRIATLEET SIMON DE CUYPER HOOPT OP GOEDE PRESTATIE IN 

WORLD CUP ZUID-KOREA 
Leuven Actueel 21/10/2016 • door Stefan Van de Weyer 

Leuvenaar Simon De Cuyper start zaterdag in het Zuid-Koreaanse Tongyeong, de voorlaatste World 

Cup van het seizoen. Hij hoopt op top tien, maar een podium zou het beste zijn voor de twintiger van 

topformatie SMO. In 2011 haalde hij er al eens brons, hij heeft dus zeker mogelijkheden. 

“Dankzij Defensie kan ik voluit voor mijn sport gaan en leven, maar daar hoort ook een 

resultaatsverbintenis bij. Om mijn contract voor volgend jaar te verlengen is een podium vereist in de 

voorlaatste wereldbeker of de laatste volgende week in Japan, in mijn achterhoofd is dat ergens een 

objectief. Al is top tien mijn eerste doel, afhankelijk van het wedstrijdscenario zal het tijdens de race 

duidelijk worden of er meer in zit”, vertelt Simon vanaf Zuid-Korea.”De vorm zit wel goed, dat heb ik 

in Lille nog bewezen waar ik Jelle Geens kon kloppen. Daarna heb ik rustig doorgetraind. Echte 

topfavorieten zijn er niet, maar wel vele sterke atleten, maar geen Mola, Brownlee, Gomez, Murray 

en consoorten. Tongyeong is een sprintwedstrijd, daar is niet zoveel doseren aan. Ik zal zo hard 

mogelijk zwemmen, daarna fietsen tot ik opnieuw vooraan ben en tijdens het lopen ook niet 

twijfelen. Gezien mijn resultaat in 2011 denk dat ik zeker kan meespelen voor podium, maar er zijn 

zo wel tien atleten die hierop aanspraak kunnen maken”. 

 

Simon De Cuyper vijfde op WB triatlon Tongyeong in Zuid-Korea 
De Morgen 22-10-16, 09.34u - Bron: Belga 

Simon De Cuyper is zaterdag als vijfde geëindigd in de wereldbekerwedstrijd triatlon (sprint) in het 

Zuid-Koreaanse Tongyeong. De Cuyper finishte na 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen 

in 53:43. Hij was daarmee vier seconden trager dan de Spanjaard Uxio Abuin Ares. Die haalde het in 

een spurt voor de Amerikaan Matthew Mcelroy, de Rus Vladimir Turbayevskiy en de Azerbeidzjaan 

Rostislav Pevtsov (allen 53:40). Peter Denteneer kwam als achttiende over de streep in 54:19. 

Jonathan Wayaffe werd 53e in 57:46, Kjell De Hertog gaf op. Bij de vrouwen ging de zege naar de 

Amerikaanse Summer Cook in 59:43 voor de Japanse Ai Ueda (59:54) en haar landgenote Renee 

Tomlin (1u00:15). Er stonden geen Belgische vrouwen aan de start. 
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De Cuyper wordt 4e in slotmanche WB triatlon: "Maar ben 

ontgoocheld" 
Bron: Sporza.be. ZA 29/10/2016 - 21:26 

Simon De Cuyper sluit weer aan bij de 

wereldtop. 

Simon De Cuyper heeft zijn triatlonseizoen in 

schoonheid afgesloten. Na een 5e plaats in 

Tongyeong werd hij 4e in Miyazaki. "Goed, 

maar ik had op het podium gehoopt", is De 

Cuyper hard voor zichzelf. 

Klierkoorts remde Simon De Cuyper af in het 

tweede deel van 2015 en het begin van 2016. 

Het kostte hem onder meer de  Olympische Spelen, maar hij herpakte zich uitstekend in het najaar. 

Vorige week eindigde De Cuyper vijfde in de sprinttriatlon van 

Tongyeong in Zuid-Korea, nu doet hij daar een vierde plaats 

bovenop in de laatste manche van de Wereldbeker in Miyazaki, in 

Japan. 

De verschillen in Japan waren erg klein. De Spanjaard Ares en de 

Portugees Silva sprintten om de zege, de Amerikaan Billington 

kaapte twee seconden later het brons weg. 

De Cuyper finishte 7 seconden na de Amerikaan, in 1u52'38" (voor 

1.500m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen). Jonathan 

Wayaffe eindigde als negende. "Twee goeie resultaten in Zuid-

Korea en Japan, maar het doel was om op het podium te geraken en dus ben ik ontgoocheld", 

reageerde De Cuyper. 

 

Simon De Cuyper vierde in WB triatlon Japan 
Bron: Standaard 29/10/2016 

Simon De Cuyper is zaterdag vierde geworden in de de wereldbekerwedstrijd triatlon in het Japanse 

Miyazaki, de laatste manche van het seizoen. Vorige week eindigde De Cuyper als vijfde op de 

sprinttriatlon (750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen) in het Zuid-

Koreaanse Tongyeong. 

De 29-jarige De Cuyper legde de kwarttriatlon (1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 

kilometer lopen) af in een tijd 1u52:38. De wedstrijd werd gewonnen door de Spanjaard Uxio Abuin 

Ares (1u52:29), ook al winnaar in Tongyeong vorige week. 

Ares haalde het in een sprint nipt van de Portugees Joao Silva, die in exact dezelfde tijd als tweede 

eindigde. De Amerikaan Gregory Billington eindigde op twee seconden van het duo in 1u52:31 en 

vervolledigde zo het podium. 

Van de andere Belgen finishte Jonathan Wayaffe als negende in 1u53:19, werd Peter Denteneer 22e 

(1u55:07) en haalde Kjel De Hertog de eindstreep niet. 
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Simon De Cuyper vierde in Japan 
Het Nieuwsblad 31/10/2016 door wgo 

Na zijn vijfde plaats van vorige week in Zuid-Korea zorgde Simon De Cuyper in Japan voor een nieuwe 

knappe prestatie, die andermaal extra punten opleverde voor zijn ITU-ranking. De Leuvenaar finishte 

als vierde in de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Miyazaki. De Cuyper, die met 48 seconden 

achterstand uit het water kwam, vond bij het fietsen meteen aansluiting bij de omvangrijke 

kopgroep. In de afsluitende 10 kilometer moest hij amper negen seconden toestaan op de Spaanse 

winnaar Abuin Uxio. “Het deed deugd nog eens mee voorin te lopen”, klonk het achteraf. 

Jonathan Wayaffe werd negende. Kjel De Hertog, die onderweg veel werk opknapte, stopte na het 

fietsen. 
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XIV. Beeldmateriaal 
 

3athlon.be (CenCe.TV) 

15/05/2016 - UrbanTriSports 3Series - iLumen Bilzen 111 2016 - Vrouwen 

(https://www.youtube.com/watch?v=__XlOclr0es –  

https://www.youtube.com/watch?v=uatTpYwWth4) 

4/06/2016 - Sint Laureins Iron Kids 

(https://www.youtube.com/watch?v=5HW4yV2YqOg)  

4/06/2016 - 30 jaar Boerekreektriatlon Een Feest ! 

(https://www.youtube.com/watch?v=6o-LfKsE8yQ) 

4/06/2016 - Boerekreektriatlon 2016 - Vrouwen 

(https://www.youtube.com/watch?v=3q7nxuVyVJM) 

4/06/2016 - Boerekreektriatlon 2016 - Mannen 

(https://www.youtube.com/watch?v=RaG_N-ZHRSc) 

 

Team Triathlon Series 

Eerste manche 2016: T³ Ploegentriatlon Doornik 

(https://www.youtube.com/watch?v=rsTqELj1htI) 

Tweede manche 2016: T³ Team Relay Zwevegem  

(https://www.youtube.com/watch?v=qF42acEdJ4w) 

Derde manche 2016: individuele sprinttriatlon Vilvoorde  

(https://www.youtube.com/watch?v=Tv13g1r3wuY) 

Vierde manche 2016: grand final in Lille  

(https://www.youtube.com/watch?v=6A7mCX6Nrdg) 

 

AVS 

17/01/2016 - Run & Bike 

(http://www.avs.be/avsnews/run-en-bike-eeklo - https://vimeo.com/152133491) 

29/06/2015 - Bouwpunttriatlon Eeklo 

(http://www.avs.be/avsnews/bouwpunttriathlon-eeklo - https://vimeo.com/172550308) 

 

Sportevents 

15/05/2016 - UrbanTriSports 3Series - iLumen Bilzen 111 2016 

(https://vimeo.com/166865853) 

5/06/2016 - UrbanTriSports 3Series - l’Eau d’Heure 2016 

(https://vimeo.com/169709056) 

21/08/2016 - UrbanTriSports 3Series - Deinze 2016 

(https://vimeo.com/180279894) 

11/09/2016 - UrbanTriSports 3Series – La Roche 2016 

(https://vimeo.com/183061674) 

 

Focus & WTV 

12/06/2016 – DE CUYPER EN MICHEL WINNEN BK SPRINTTRIATLON 

(http://www.focus-wtv.be/sport/de-cuyper-en-michel-winnen-bk-sprinttriatlon) 

15/08/2016 - SOFIE HOOGHE BELGISCH KAMPIOENE KWARTTRIATLON 
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(http://www.focus-wtv.be/sport/sofie-hooghe-belgisch-kampioen-kwarttriatlon) 

 

World Triathlon 

22/10/2016 - Tongyeong ITU World Cup - Elite Men's Highlights 

(https://www.youtube.com/watch?v=gJQjTwZHlYc) 

20/10/2016 - Miyazaki ITU World Cup - Elite Men's Highlights 

(https://www.youtube.com/watch?v=9sOXnn4y7d0) 

 

17/07/2016 - ETU-Cup Altafulla 

(http://rtve.es/v/3674101) 
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XV. Bestuur 

 

Frank Oosterlinck - voorzitter 
frank.oosterlinck@telenet.be 

Taken: 

- Algemene contactinfo 

- Info lidmaatschap en verzekeringen 

 

 

 

 

 

Michael Dewilde 
michel_dewilde@hotmail.com 

Taken: 

- Sportief verantwoordelijke 

- Coördinator trainingen en wedstrijden 

- Atletenvertegenwoordiger 

- Opmaken jaarplanning 

- Organisatie groepstrainingen in overleg met trainers 

- Aanmaken nieuwsbrieven 

 

 

Bart De Vrieze 
info@smo-specialized.be 

Taken: 

- IT- en websitebeheer 

- Kledijverantwoordelijke 

- Materiële ondersteuning 

- Aanmaken nieuwsbrieven 

 

 

Jan Savat 
jan.savat@telenet.be 

Taken: 

- Penningmeester 

- Vzw boekhouding 
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Ruben Strobbe 
Taken: 

- Verantwoordelijke ledenadministratie 

- Licentie en verzekeringen 

- Communicatie met VTDL 

 

 

 

 

 

Steven Haeck 
jeugd@smo-specialized.be 

Taken: 

- Jeugdcoördinator 

 

 

 

 

 

Katja Vanhulle 
Taken: 

- Materiaalbeheer – clubkleding 

- Events 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Maarten De Bolster 
- Jeugdtrainer Ironkids 
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Thibaux Van der Stede 
- Jeugdtrainer 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Van Hecke 
- Jeugdtrainer 

 

 

 

 

 

 

 

Eddy Van Wijnsberge 
- Jeugdtrainer 

 

 

 

 

 

 

 

Tim De Vilder – teamcoach 
- Opstellen jaarplanning en trainingsschema’s atleten 

- Overleg en coördinatie trainers 
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