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II. Inleiding 
 

We trekken bijna een streep onder het jaar 2017. Er werden niet minder dan 18 triatlon/duatlon 

overwinningen geboekt waaronder twee Belgische titels. Met starters aan EK en WK voor jeugd en 

twee atleten die deelnamen aan het WK Ironman in Hawaii was dit weer een top jaar. 

 

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 ons 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 derde jaar op rij 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 de vorige twee jaar de 

eindoverwinning weg bij de heren. De druk lag dus hoog om dit resultaat te evenaren. Het circuit was 

verdeeld over vijf 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 op een zesde plaats 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, de zwemloop in Maldegem en het 

BK-jeugdtriatlon aan provinciaal centrum de Boerekreek konden we terug op heel wat enthousiaste 

deelnemers en vrijwilligers rekenen, waarvoor onze dank. In 2018 staan terug heel wat mooie 

uitdagingen voor de deur, met opnieuw run & bike en de wedstrijd aan de Boerekreek. 

 

Triatlon is een heel mooie maar fysiek 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. 
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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 

 
  

http://www.smo-specialized.be/
http://www.fiesiek.be/
http://www.v-formation.be/
http://www.creatext.be/
http://www.skins.net/
http://www.z3r0d.com/
http://www.hyundai-wulffaert.be/
http://www.rudyproject.com/
http://www.cronos.be/
http://www.lesondes.be/


SMO-Specialized triatlon team  persmap 2017 

www.smo-specialized.be  12 

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 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. Deze atleet uit de kempen had dit jaar 

een loopblessure waardoor zijn seizoen wat overhoop werd 

gegooid. 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. Drie 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 

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 een overwinningen in de triatlon van Deinze. 

Ook enkele mooie tweede plaatsen in sprint- en kwarttriatlons. Wij 

zijn alvast benieuwd wat het komende seizoen zal brengen voor deze triatlete. 
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Jarno Cuypers 
Woonplaats: Vliermaal 

Geboortedatum: 1-09-1999 

Beroep: Student 

Triatleet sinds: 2008 

Categorie: junioren heren 

Jarno is dit jaar nieuw bij SMO-Specialized. Op 9-jarige leeftijd 

starte hij reeds met zwemlopen om in de sporen van zijn vader te 

treden. Jarno heeft het topsportstatuut en zit op de topsportschool 

in Hasselt. Jarno zijn doelen op korte termijn is doorstoten naar de 

olympische afstand. Op zijn palmares heeft hij al verschillende 

mooie resultaten behaald op BK’s jeugdtriatlon en duatlon. In 2014 

werd hij ook winnaar in het eindklassement van de Flanders Cup 

triatlon, duatlon en zwemloop. Dit jaar was Jarno ook één van de 

sterke pionnen in de T3 ploeg. Hij stond zijn mannetje tussen alle Belgische toppers. Volgend jaar 

hoopt Jarno zijn zwem- en loopniveau nog verder op te krikken om in 2018 nog beter voor de dag te 

komen. 

 

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 8 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 2016 met klierkoorts en moest hierdoor zijn wedstrijdplanning volledig bijsturen voor 

Rio 2016. Dit jaar stond Simon er opnieuw. Hij kroonde zich opnieuw tot Belgisch kampioen op de 

sprintafstand en was ook de sterkhouder van het T3 team. Volgend seizoen hoopt Simon opnieuw 

sterk voor de dag te komen en uit te blinken op Internationale wedstrijden. 
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Robbe De Dobbelaere 
Woonplaats: Adegem 

Geboortedatum: 5-12-2000 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2010 

Categorie: jeugd A heren 

Robbe is een echt SMO jeugd product en was er al van in het begin 

van de jeugdwerking lid. In zijn jonge jeugdjaren deed hij reeds aan 

atletiek en af en toe eens een mountainbike rit. Hij doorliep alle 

jeugdcategoriën vanaf jeugd C tot nog toe bij SMO. De nu 

zeventienjarige student Wiskunde-Wetenschappen uit Adegem 

weet al wat het betekent om op het hoogste podium te staan. 

Twee jaar geleden was hij al eens nationaal kampioen bij de B-

jeugd. Dit jaar in 2017 deed hij dit nog eens over in een 

thuiswedstrijd in Sint-Laureins. Robbe starte ook in enkele T3 wedstrijden op het hoogste niveau 

waar hij het zeker niet onaardig deed. Vorig jaar selecteert Robbe zich ook voor het WK sprinttriatlon 

in Rotterdam en behaalde tijdens deze wedstrijd dan ook een mooie 15e plaats tussen zijn 

leeftijdsgenoten. Deze tweevoudig Belgisch kampioen triatlon is een veel belovende belofte waar we 

nog veel van zullen horen. 

 

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 behaalde dit jaar 

verschillende top tien plaatsen op lange afstandswedstrijden. 
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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 

tussen de verschillende landen. Lowie behaalde dit jaar ook zijn 

eerste overwinning in de sprinttriatlon in Zwevegem. Daarnaast 

ook verschillende top tien plaatsen in regionale wedstrijden. Lowie 

hoopt het komend seizoen opnieuw goed te presteren in de T3 en enkele locale wedstrijden. 

 

Josse Dhont 
Woonplaats: Maldegem 

Geboortedatum: 3-12-1999 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2010 

Categorie: junioren heren 

Josse is net zoals Robbe een echt SMO jeugd product en was er al 

van in het begin van de jeugdwerking er bij. Hij deed aan 

survivalrun voor hij met triatlon starte. Josse is een echte 

hardrijder op de fiets. Hij starte ook in de T3 wedstrijd in Deinze 

waar hij kon meedingen met de besten van België. Josse behaalde 

enkele mooie top 10 plaatsen in Belgische wedstrijden. Ook stond 

hij aan de start van het WK sprint triatlon in Rotterdam. Hij 

presteerde zeer goed in deze unieke ervaring en werd 16e net na 

zijn ploeg- en trainingsgenoot Robbe. Komend seizoen hoopt Josse opnieuw sterk voor de dag te 

komen in enkele regionale en nationale wedstrijden. 
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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. 

 

 

 

Maya Kingma 
Woonplaats: Sittart (NL) 

Geboortedatum: 8-09-1995 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2010 

Categorie: beloften dames 

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 dit seizoen. Op de mytische muur van Geraardsbergen behaalde 

ze dan ook na een mooie solo de overwinning. Maya hoopt de komende jaren haar loopsnelheid nog 

op te krikken. 
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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 ¼ triatlon Geel, ½ Brasschaat en sprint 

triatlon aan de Boerekreek. Alexis maakt ook deel uit van de herenploeg van het T3 teamcircuit waar 

hij altijd in de voorste gelederen meedeed. 

 

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 Nice en het WK Ironman in Hawaii waar ze telkens 

een mooie plaats behaalde in haar age group. Nu de winter in voor 

een verdiende rustperiode. 
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Nicolas Tilman 
Woonplaats: Noduwez 

Geboortedatum: 10-08-1995 

Beroep: student 

Triatleet sinds: 2013 

Categorie: beloften heren 

Nicolas is reeds tweer jaar aangesloten bij onze club. Deze sterke 

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

zijn mannetje. Hij behaalde in 2016 de Belgische titel duatlon bij de 

beloften. Dit jaar won hij de sprinttriatlon van D'Oupeye. Nicolas 

hoopt zijn zwemniveau nog omhoog te tillen om zo vooraan mee te 

doen voor de overwinning met een verschroeiend loopnummer te 

finishen. 

 

 

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. 
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Jorik Van Egdom 

Woonplaats: Veenendaal 

Geboortedatum: 16-05-1995 

Beroep: Student 

Triatleet sinds: - 

Categorie: beloften heren 

Deze triatleet uit Nederland is dit jaar nieuw bij SMO. Hij is onder 

andere bekend van het Team4Talent uit Nederland. Jorik won vorig 

jaar het WK olympische afstand in het hete Cozumel. Een 

goudhaantje die reeds enkele wereldtitels op zijn naam heeft in 

onder andere cross triatlon, sprint triatlon en duatlon. Deze 

veelzijdige atleet kon dit jaar ook enkele keren zijn steentje 

bijdragen in de T3 wedstrijden in Doornik en La Roche waar hij voor 

belangrijke punten zorgde voor het team. 

 

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 had voor 2017 een 

zware wedstrijdplanning opgemaakt met enkele hoofddoelen. Hij won drie wedstrijden en voor de 

rest allemaal top 10 plaatsen. Zijn grootste overwinning is ongetwijfeld de volledige triatlon van 

Madrid dit jaar. 
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IX. Uitslagen 

Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

22/jan Run & Bike Eeklo – XL 16km Nicolas Tilman – Jarno Cuypers 0:49:03 1 1 

  Josse Dhont – Robbe De Dobbelaere 0:50:24 4 1 

  Anne Arnouts – Alexis Krug 0:53:52 12 1 

 Run & Bike Eeklo – Small 5km Raf De Dobbelaere – Diego De Meyer 0:16:24 1 1 

      

      

11/feb Cape Town ITU Triathlon World Cup Simon De Cuyper 00:52:54 19 19 

  Jorik Van Egdom 00:53:51 26 26 

      

4/maa ITU World Triathlon Abu Dhabi Simon De Cuyper - DNF DNF 

      

19/maa T3 1/8 teamtriatlon Herderen Heren 01:02:20 3 3 

  Dames 01:20:55 6 6 

 
VI Triathlón La Cala de Mijas Steelives 
(ESP) 

Timothy Van Houtem 04:05:09 3 3 

      

26/maa 
Gran Canaria ETU Triathlon European 
Cup 

Donald Hillebregt 01:54:01 22 22 

  Maya Kingma 02:07:10 12 12 

      

1/apr Quarteira ETU Triathlon European Cup Simon De Cuyper 01:52:12 19 19 

      

8/apr 
Sharm El Sheikh ATU Sprint Triathlon 
African Cup 

Donald Hillebregt 01:02:31 9 9 

      

9/apr 111 Portocolom Timothy Van Houtem 03:40:15 2 2 

      

15/apr ATU sprint Rabat Maya Kingma 01:03:55 2 2 

  Donald Hillebregt 00:58:28 15 15 

      

1/mei BK ploegentriatlon Heren 01:04:24 3 3 

  Dames 01:19:49 8 8 

      

13/mei ITU World Triathlon Yokohama Simon De Cuyper - DNF DNF 

      

14/mei Triatlon Geel Alexis Krug 01:42:40 1 1 

      

20/mei IM Lanzarote Timothy Van Houtem 09:01:13 7 7 

      

21/mei Triatlon Seneffe Jarno Cuypers 00:59:17 6 5 

      

28/jun Triatlon Zwevegem Lowie Dewitte 01:03:06 1 1 

 Madrid ITU Triathlon World Cup Maya Kingma 02:13:32 21 21 

      

3/jun Triathlon lacs de l'eau d'heure Alexis Krug 02:05:00 4 4 

      

4/jun Triatlon Roeselare Lowie Dewitte 00:58:12 5 5 

      

10/jun ITU World Triathlon Leeds Simon De Cuyper 01:54:07 35 35 

  Maya Kingma 02:02:47 14 14 
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Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

11/jun Kallemoeie Triatlon Beernem Michael Dewilde 01:51:46 4 4 

      

17/jun Caveman Triatlon Alexis Krug 02:28:37 4 4 

      

18/jun 
Kitzbühel ETU Triathlon European 
Championships 

Simon De Cuyper 01:54:07 43 43 

 Challenge Heilbronn Timothy Van Houtem 04:17:14 8 8 

 Triatlon Kortrijk Non-Drafting Lowie Dewitte 01:58:31 5 5 

      

21/06 Triatlon Seneffe Jarno Cuypers 00:59:17 6 6 

      

24/jun Citytriatlon Brugge Michael Dewilde 01:53:38 8 8 

 
Düsseldorf ETU Sprint Triathlon 
European Championships 

Maya Kingma 01:06:14 22 22 

      

25/jun Triatlon Brasschaat Alexis Krug 03:56:42 1 1 

 Bouwpunttriatlon Eeklo Lowie Dewitte 01:52:01 4 4 

 Triatlon Retie Bart Borghs 00:58:14 2 2 

  Josse Dhont 01:00:07 16 16 

      

30/jun T3 series Geraardsbergen Simon De Cuyper 01:03:18 1 1 

  Maya Kingma 01:10:17 1 1 

  Alexis Krug 01:04:45 7 7 

  Jarno Cuypers 01:06:09 15 15 

  Nicolas Tilman 01:06:41 18 18 

  Robbe De Dobbelaere 01:08:45 34 34 

  Lowie Dewitte 01:12:25 50 50 

  Charlene Ottevaere 01:18:39 10 10 

  Karlien Claus 01:23:52 17 17 

      

2/jul Challenge Geraardsbergen Timothy Van Houtem 04:04:04 5 5 

  Michael Dewilde 04:15:21 11 11 

      

4/jun Triathlon Obernai Charlene Ottevaere 04:52:31 2 1 

      

9/jul BK Sprint Simon De Cuyper 00:56:20 1 1 

  Alexis Krug 00:56:42 3 3 

  Nicolas Tilman 01:00:01 32 32 

  Josse Dhont 01:00:33 37 37 

 Triatlon Van Vlaanderen Timothy Van Houtem 02:09:06 1 1 

      

15/jul ITU World Triathlon Hamburg Simon De Cuyper - DNF DNF 

  Maya Kingma 01:01:46 27 27 

      

16/jul Steengoed Maastriathlon Jarno Cuypers 00:58:01 1 1 

 Triatlon Aarschot Bart Borghs 03:17:46 13 13 

      

23/jul Nisraman - Lange afstand Michael Dewilde 03:25:08 4 4 

 IM Nice Charlene Ottevaere 10:29:56 7 2 

      

27/jul Triathlon Alpe d’Huez Timothy Van Houtem 05:55:44 2 2 
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Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

29/jul Boerekreektriatlon Alexis Krug 00:54:47 1 1 

  Lowie Dewitte 00:57:08 4 4 

  Willem Brems 01:00:17 9 9 

  Karlien Claus 01:03:57 2 2 

 BK jeugdtriatlon Sint-Laureins Robbe De Dobbelaere 00:59:14 1 1 

  Jarno Cuypers 00:58:33 3 3 

  Josse Dhont 01:00:22 9 9 

      

5/aug Triatlon Berlare Karlien Claus 02:28:53 2 2 

 Triatlon Eupen promo Robbe De Dobbelaere 01:12:28 9 1 

      

6/aug BK halve afstand triathlon Eupen Bart Borghs 04:17:42 24 24 

      

13/aug 
Wuustwezel ETU Sprint Triathlon 
European Cup 

Alexis Krug 00:55:15 25 25 

  Jarno Cuypers 00:55:17 27 27 

 Hoeks triatlon Willem Brems 01:01:58 2 2 

      

14/aug Hoeks triathlon Lommel kwart Charlene Ottevaere 02:09:37 2 2 

      

15/aug Embrunman Timothy Van Houtem 09:50:21 4 4 

 BK Kwartriatlon Izegem Simon De Cuyper 01:55:47 9 3 

  Nicolas Tilman 01:58:00 16 7 

  Lowie Dewitte 02:00:03 21 12 

  Bart Borghs 02:09:18 55 30 

  Karlien Claus 02:19:19 112 3 

      

19/aug T3 Deinze Alexis Krug 00:57:41 4 4 

  Jarno Cuypers 00:58:46 13 13 

  Donald Hillebregt 00:59:16 17 17 

  Nicolas Tilman 01:00:31 31 31 

  Josse Dhont 01:01:48 38 38 

 Sprint Deinze Eskill De Witte 01:08:15 1 1 

  Karlien Claus 01:15:56 1 1 

  Melanie Matthys 01:16:43 2 2 

      

20/aug Halve triatlon Deinze Bart De Vrieze 04:08:15 6 6 

  Michael Dewilde 04:09:59 7 7 

 T3 2e divisie Weismampach Bart Borhgs 02:08:39 3 3 

      

2/sep Triathlon de Gerardmer Timothy Van Houtem 04:41:12 4 4 

  Charlene Ottevaere 05:45:09 223 8 

      

3/sep Karlovy Vary ITU Triathlon World Cup Donald Hillebregt 01:54:17 34 34 

      

6/sep Zwintriatlon Lowie Dewitte 02:01:09 10 10 

  Bart Borghs 02:03:43 15 15 
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Datum Locatie Naam Tijd 
Plaats 
overall 

Plaats 
categorie 

9/sep T3 La Roche Jorik Van Egdom 01:06:04 2 2 

  Jarno Cuypers 01:06:52 7 7 

  Donald Hillebregt 01:07:11 8 8 

  Robbe De Dobbelaere 01:10:20 25 25 

  Nicolas Tilman 01:10:36 27 27 

  Lowie Dewitte 01:11:43 33 33 

10/sep Triatlon La Roche Timothy Van Houtem 03:40:24 1 1 

      

17/sep Triatlon Mechelen Karlien Claus 02:18:04 2 2 

 
ITU World triathlon grand final 
Rotterdam 

Robbe De Dobbelare 01:04:39 15 15 

  Josse Dhont 01:04:41 16 16 

      

23/sep Huelva ITU Triathlon World Cup Donald Hillebregt 01:50:21 33 33 

      

24/sep Challenge Madrid Timothy Van Houtem 08:33:23 1 1 

 T3 Lille SMO-Specialized Team 1 00:46:27 1 1 

  SMO-Specialized Team 2 00:49:03 12 12 

 T3 eindranking SMO-Specialized Heren - 1 1 

 Triathlon D'Oupeye Nicolas Tilman 00:50:48 1 1 

      

14/okt Ironman Hawaii Charlene Ottevaere 10:19:51 55 11 

  Bart De Vrieze 10:20:56 538 110 

      

28/okt Tongyeong ITU Triathlon World Cup Donald Hillebregt 00:53:19 25 25 

      

 Miyazaki ITU Triathlon World Cup Donald Hillebregt 01:46:45 30 30 
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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 2017 
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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: ±550 

 

 

 

 

 

 

• Facebookpagina: 

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

o Volgers: ±1300 
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XI. Persberichten uit kranten, weekbladen en internet 2017 
 

 
Bron: Het Nieuwsblad (2-01-2017) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (28-02-2017) 
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Bron: Het Nieuwsblad (7-04-2017) 

 

 
Bron: Vrij Maldegem (7-04-2017)  
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Bron: Het Nieuwsblad (2-05-2017) 

 

 
Bron: Sporza (17-06-2017)  
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Bron: gertjandhaene.weebly.com (18-06-2017) 
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Bron: gertjandhaene.weebly.com (18-06-2017) 
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Bron: gertjandhaene.weebly.com (18-06-2017) 
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Bron: gertjandhaene.weebly.com (18-06-2017) 
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Bron: Gazet an Antwerpen (24-06-2017) 

 

 
Bron: Gazet an Antwerpen (26-06-2017)  
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Bron: Het Nieuwsblad (30-06-2017) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (7-07-2017) 
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Bron: Het Nieuwsblad (10-07-2017) 

 

 
Bron: Het Laatste Nieuws(28-07-2017) 
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Bron: Het Nieuwsblad (28-07-2017) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (31-07-2017) 
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Bron: Het Nieuwsblad (14-08-2017)  
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Bron: Sporza (15-08-2017) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (11-09-2017)  
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Bron: Het Laatste Nieuws (15-09-2017) 
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Bron: Het Laatste Nieuws (24-09-2017) 
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Bron: Sporza (25-09-2017) 

 

 
Bron: Het Nieuwsblad (27-10-2017) 
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Bron: Vrij Maldegem (3-11-2017) 

 

 
Bron: Taptoe (8-11-2017) 
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XII. Persberichten op het internet (www.3athlon.be) 

 

T3 selecties: helft van de dames tegen 1 topfavoriet 
Posted by: Hans Cleemput 19/01/2017  

De T3 Team Triatlon Series krijgt in 

2017 een nieuw kleedje. 

Organisator Sportevents handhaaft 

grotendeels hetzelfde concept als 

de voorgaande jaren, maar de top 

teamcompetitie van het Belgische 

triatlon telt dit seizoen 5 manches, 

elk met een aantrekkelijk parcours. 

In Herderen, Geraardsbergen en La 

Roche zal er stevig geklommen 

moeten worden. Het valt ons op dat 

de meeste topploegen hierop 

inspelen door snelheid en jeugdig 

talent te koppelen aan kracht en 

ervaring. Met 3athlon.be kijken we al graag vooruit. Vandaag brengen we u onze eerste pronostiek. 

Bij de vrouwen komen er slechts 8 ploegen aan de start, maar minstens de helft daarvan zien we 

meedoen voor de eindzege. Vrijdag brengen we een overzichtje van onze favorieten bij de mannen. 

185-Sportoase-Vaillant komt met verrassing 

De vrouwen van het 185-Sportoase-Vaillant team (SPTC) hielden hun selectie het langst geheim en 

kwamen op de slotdag voor de aanmelding van de ploegen nog op de proppen met een serieuze 

verrassing. Naast de eigen talenten Hanne De Vet, Kirsten Nuyes, Anneke Devalckeneer en Lotte De 

Vet brengt de ploeg uit Wuustwezel ook de Nederlandse topper Maaike Caelers in stelling. De 

Limburgse was er in 2012 bij op de OS in Londen, miste op een haar na Rio, maar werd wel 

Nederlands kampioene sprinttriatlon in 2015.  

De grote favorieten zijn volgens ons de 9 dames van Atriac. De Antwerpse ploeg komt in 2017 nog 

sterker aan de start van de T3 Series. Christine Verdonck keert terug na zwangerschap, nieuw talent 

Jolien Vermeylen komt er bij en ook international Valerie Barthelemy is van de partij. Samen met 

Sara Van De Vel, Katrien Verstuyft, Heleen Adams, Ines Van Troyen, Heidi Veramme en Britt Heirman 

wordt dit zowel in de breedte als qua kwaliteit de te kloppen ploeg. 

SMO-Specialized jaagt buitenlands gemiddelde omhoog 

Als belangrijkste uitdagers rekenen wij op drie ploegen: KTT Zamaro Wilier, SMO-Specialized en EFC-

ITC, met daarnaast Accent Tribe, SPTC 185-Sportoasde-Vaillant en TDL Verbinnen Sport Leuven als 

mogelijke outsiders. KTT Zamaro Wilier heeft zich versterkt met Xenia Luxem en brengt daarnaast zes 

sterke dames in stelling met Laura Swannet, Femke Kiekens en Quinty Schoens als jong talent. 

Van de acht SMO-Specialized dames zijn er 4 buitenlanders. Danne Boterenbrood en Maya Kingma 

maakten al eerder deel uit van de rode brigade. Nieuw zijn Sarissa De Vries en de Britse juniore Nixie 

Turner.  En als EFC-ITC elke keer in zijn sterkste vorm kan aantreden, rekenen we hen ook bij de 

favorieten. Sterkhouders Charlotte Deldaele, vice-kampioene Ine Couckuyt, Karolien Weuts, Sofie 

Rubbrecht en Maura Seynaeve krijgen in 2017 het gezelschap van de heroptredende Delphine 

Couckuyt. 
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In totaal krijgen we 60 dames die in 2017 aan de T3 kunnen deelnemen. Naast de 58 dames die in 

ploegverband uitkomen, is er ook nog het All Star Team met Claire Michel en Lone Meertens. Zij 

komen individueel aan de start. Van de 60 dames zijn er slechts negen buitenlands. Naast 

vijf Nederlandse dames brengt Accent Tribe twee Duitse dames in stelling. Nixie Turner is de enige 

Britse en we kijken ook met veel aandacht uit naar de sterke Francaise Margot Garabedian van 

TRIGT. 

 

T3 Selecties: 6 topfavorieten aan elkaar gewaagd 
Posted by: Hans Cleemput 20/01/2017  

Gisteren brachten we al een 

overzicht van de favoriete ploegen 

bij de vrouwen voor de vernieuwde 

T3 Series. Vandaag is het de beurt 

aan de mannen. Daar is het een 

stuk moeilijker om 1 topfavoriet 

naar voor te schuiven. Wij rekenen 

op een close battle tussen zes 

topploegen, maar het zou ons niet 

verbazen als af en toe één van de 

outsiders zich komt mengen in de 

debatten. Als we dan toch één 

favoriet moeten aanduiden, dan 

gaan we voor SP&O Mechelen. 

De ploeg uit Mechelen heeft in de winterperiode niet stilgezeten. Mede dankzij de samenwerking 

met de Nederlandse Squadra ploeg uit Eindhoven brengen ze een paar nieuwe toppers aan de start, 

met Marc Geerts en Tim Van Hemel die vorig jaar bij Squadra in de Eredivisie in Nederland hun 

waarde meermaals bewezen. Daarnaast treden de Nederlanders Marco Van Der Stel en Menno 

Koolhaas in 2017 voor SP&O aan en ook de Britten Jimmy Kershaw en Morgan Davies. Samen met 

onder andere Jonathan Wayaffe, Neal Van Vaerenbergh, Mika Vekemans en de andere Belgen heeft 

SP&O Mechelen een in de breedte heel sterk team. 

Als één van de grootste uitdagers verwachten we TRIGT Arena. De Waalse topploeg versterkte zich 

met Peter Denteneer. Ook de Fransman Dylan Magnien is ondertussen bekend na zijn topprestatie 

op het BK. En we kijken uit naar de Franse nieuwkomer Mathis Margirier, een klimmer die in 2015 

nog op het podium stond van de triatlon van Alpe d’Huez. Met daarbij Erwin Vanderplancke, Pierre 

Balty, Thomas Van Diest en Francois Humblet heeft de club uit Doornik heel wat sterke troeven in 

handen. TRIGT krijgt dit jaar in de T3 Series naats BTC het gezelschap van een derde franstalige ploeg. 

TTB, het triatlon team van Braine, maakt zijn debuut in de T3 Series. Het is een ploeg die barst van 

het talent, maar met een gemiddelde leeftijd van net geen 20 jaar (Arnaud Mengal wordt dit jaar nog 

20, Deharre 17 en Decleyn 16) zal het geen gemakkelijke opgave worden. 

Titelverdediger mét wereldkampioen 
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Terug over naar de andere 

favorieten. En dan kijken we in 

eerste instantie naar SMO-

Specialized. De ploeg uit het 

Meetjesland slaagde erin om de 

wereldkampioen triatlon bij de 

beloften binnen te halen. De 

Nederlander Jorik Van Egdom vindt 

bij SMO-Specialized zijn 

landgenoten Donald Hillebregt en 

Edo van der Meer terug. SMO-

Specialized beschikt verder over 

een mooi gebalanceerd team met 

naast Belgisch kampioen Simon De Cuyper ook onder andere Willem Brems, de jonge Jarno Cuypers 

en Josse Dhont, Lowie Dewitte, Alexis Krug en Timothy Van Houtem. Mannen die ook op de 

zwaardere parcoursen goed uit de voeten kunnen. 

LTTD-Oilservice deed het vorig jaar al uitstekend en zal in 2017 ongetwijfeld ook meespelen voor de 

prijzen. Met de komst van Sybren Baelde en Louis Naeyaert haalde het Oil Service team twee 

absolute talenten binnen. In de volledig Belgische ploeg met onder andere olympiër Jelle Geens, Tim 

Brydenbach, Kjel De Hertog, Hannes Vandermoere, Kobe Laleman, Mathias Laureys, Antonio 

Hernaerts en ouwe trouwe Stijn Goris is er meer dan voldoende kwaliteit aanwezig om minstens voor 

het podium te gaan. Ook Atriac Antwerpen brengt een nagenoeg volledig Belgische ploeg in stelling. 

Sven Strijk is als Nederlander niet eens een vreemde eend in de bijt want hij woont en sport al jaren 

in Antwerpen. Opvallend is wel dat in de Antwerpse ploeg maar liefst vijf van de tien atleten 

dertigers zijn, met onder andere ouderdomsdekens Koen Veramme en Peter Croes. In 

Geraardsbergen en La Roche kunnen zij wel eens bepalende figuren worden. Ook Wouter Vander 

Mast moet zowel het klimwerk als de snellere sprinttriatlons aankunnen. Uitkijken doen we ook naar 

Nick Thijs. Vorig jaar kende hij zijn doorbraakjaar. We zijn benieuw wat Nick gaat doen tegen de 

topconcurrenten binnen de T3 Series. 

KTT Zamaro Wilier pakte vorig jaar sterk uit én werkt in 2017 met dezelfde basis verder. De sterke 

Nederlander Marco Akershoek bleef op post en met Yorben Verboven, Tom Suetens (vorig jaar 

winnaar van de sprinttriatlon in Geraardsbergen), Jarne Verhaegen, Adam Lambrechts en 

tweevoudig BK duatlon Vincent Bierinckx heeft het Kempisch Triatlon Team een sterke basisploeg. 

We zijn ook benieuwd naar de youngsters uit eigen kweek: meervoudig jeugdkampioen Rik Malcorps 

en zijn maatje Vince Van De Poel. 

Outsiders en de terugkeer van Bruce 

Als outsiders tippen we op Accent Tribe Vilvoorde, TDL Verbinnen Sport Leuven en 3MD Team 

Veldeman Dendermonde. Bij Accent Tribe is Tim Van Hamme op het oude nest teruggekeerd. De 

opvallendste atleet in Vilvoorde wordt de Duitse langeafstandstopper Paul Schuster, in 2015 nog 

tweede achter Frederik Van Lierde in de 70.3 Ironman van Turkije, voor ene Patrick Lange (3de in 

Hawaii vorig jaar). Maar voor de rest bestaat Accent Tribe vooral uit jonge talenten. Bij TDL vinden 

we een mix aan jeugd en ervaring en in de juiste samenstelling zien we de jongens van Leuven wel 

meespelen in de zwaardere wedstrijden. En dan is er 3MD Team Veldeman die wel eens voor de 

verrassing kunnen zorgen, zowel in de teamcompetitie als individueel. Ex-Ironmanpro Bruno Clerbout 

begint er aan zijn derde triatloncarrière. Met Daan Pex, Hannes Callebaut en Pamphiel Pareyn 
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hebben ze mannen die vooraan mee kunnen in het zwemmen. En als Vincent Vandewalle en 

Emmanuel Lejeune verdere progressie maken in het zwemmen zijn ze ook gevaarlijke atleten voor 

podium en/of winst. 

Naast deze ploegen zijn er nog SJKT, die hun debuut maken bij de mannen in de T3, TBT Brugge, met 

ook een aantal sterke atleten, BTC, met onder andere Johan Liekens (partner van Claire Michel en lid 

van de nationale militaire ploeg) en Solid Endurance, met naast nieuwkomer Thomas Jurgens ook 

gevestigde waarden Koen De Weerdt, Mike Ley en Bert Jammaer. 

De volledige mannenselecties vind je hier. 

De T3 Series starten op zondag 19 maart in Herderen. Bij de mannen komen er 14 ploegen in 

competitie. Marten Van Riel is de enige man in het All Star Team zodat onze olympiër ook individueel 

kan deelnemen aan de T3. In totaal zijn 144 atleten geselecteerd, waarvan 12 buitenlandse atleten. 

Nederland is ook bij de mannen hofleverancier met 7 atleten. Daarnaast zijn er twee Britten, twee 

Fransen en 1 Duitser. 

 

Supersnelle Run & Bike Eeklo met olympische winnares 
Posted by: Hans Cleemput 24/01/2017 in Multisports  

SMO-Specialized verhuisde de 6de 

editie van de Run & Bike van Eeklo 

opnieuw naar het industrieterrein, 

maar ze zorgden wel voor een 

volledig offroad parcours. De 

deelnemers aan de XL moesten 16 

km afleggen over een 

aanloopstrook en 3 plaatselijke 

ronden. De ondergrond was door 

de stevige vrieskou vlot berijdbaar. 

Dit zorgde voor snelle eindtijden 

aan de  Eeklose jachthaven. De 

opvallendste prestatie kwam van 

Atriac-dames Christine Verdonck. Mama Kristien en olympiër Katrien zitten blijkbaar al vroeg in vorm 

en pakten een overtuigende zege. Bij de mannen was het SMO-Specialized die de overwinning 

pakten. 

Bij de mannen was het vooral uitkijken naar de atletiektoppers Herregodts en Asrih (KAA Gent), 

enkele sterke teams van LTTD met Hannes Vandermoere, Matthias Laureys, Pieter Jan Penne en 

Hannes Bonami. Bij SMO-Specialized werden teams gevormd tussen de jonge beloftevolle atleten 

met Nicolas Tilman en nieuwkomer Jarno Cuypers (18 jaar) en Josse Dhondt (18 jaar) en Robbe De 

Dobbelaere (17 jaar). 

Het was belofte Nicolas Tilman die direct de kaarten op tafel gooide en snoeihard opende tijdens de 

eerste aanloopstrook van 1400m. Atletiektopper Aron-Levi Herregodts volgde op korte 

afstand.  Beide atletiektoppers maakten voor het eerst kennis met deze discipline van Run & bike. De 

wisseltechnieken waren bij hen nog niet geautomatiseerd en het topduo geraakte nooit voorin. Bij 

een eerste technische passage met de mountainbike kwam Herregodts ten val, gelukkig zonder erg. 

Ze finishten uiteindelijk op een tiende plaats. 
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Na de eerste doorkomst van 5 km 

kwamen 2 duo’s samen door, SMO-

Specialized met Tilman en Cuypers 

en LTTD met Hannes Vandermoere 

en Sven Vandenbroucke.  In de 

tweede ronde plaatste het 

“WeAreRed” team van de 

thuisploeg een versnelling. Nicolas 

en Jarno hielden dit vast tot de 

finish en zetten een eindtijd van 

49’03” neer over de 16 km. Het duo 

Vandermoere – Vandenbroucke 

volgde op ruim een minuut. Kort 

daarna volgden nog 3 duo’s die onderling gingen strijden voor de resterende podiumplaats richting 

een zinderend slot. Uiteindelijk haalden de LTTD atleten Laureys – Govaert het van de jeugdatleten 

van SMO-specialized De Dobbelaere – Dhondt.  Het duo Bonami – Penne (LTTD) pakte de vijfde 

plaats. 

Voor de resterende top tien plaatsen was het een lang gerekte sprint op het scherpst van de snee 

met 5 duo’s samen.  Met Kevin Strubbe – Jano Vanparys (SMO-TTB), Sven Van Luyck – Bram Van der 

Plas (Solidpharma), Mark Vanden Driessche – Christophe Van de Voorde (MTV), Lukas De Jonghe – 

Maarten De Bolster (SMO-Specialized) en de atletiekers Herregodts – Asrih (KAAG) werden de top 10 

plaatsen verder opgevuld. 

Bij de mixploegen waren Alexis Krug en Anne Arnouts (SMO-Specialized) het snelste triatlonkoppel. 

Ze zorgden zelfs voor een twaalfde plaats in het algemeen klassement. Ze haalden het voor Karl Van 

Biervliet en Sophie De Groote (Sporthuis Nokere). Zij moesten wel het onderste uit de kan halen om 

het duo van LTTD met Linde Herreman en Sybren Baelde  voor te blijven. 

Bij de dames bracht de Antwerpse Triatlon Club een sterk duo duo met Olympiër Katrien Verstuyft en 

Christine Verdonck. Beide dames hadden weinig tegenstand binnen hun categorie en legden beslag 

op een mooie zestiende plaats in het algemeen klassement. Femke Reynaerts en Joyceline Vervaet 

(LTTD) en het Meetjeslandse duo Joyce Verdonck en Mieke Van Daele (MTV) legden beslag op plaats 

twee en drie. 

Bij de jeugdatleten (-18 jaar) waren 

het Adegemnaar  Robbe De 

Dobbelaere (jeugd A) en Josse 

Dhondt (junior) die heel sterk voor 

de dag kwamen. Ze streden lang 

mee voorin en moesten uiteindelijk 

wat leergeld betalen in de finale, 

maar legden beslag op een knappe 

vierde plaats in het algemeen 

klassement. Met een eindtijd van 

50’24” deden ze maar liefst 5 

minuten sneller dan de vorige editie 

op een identiek parcours. Deze 

jonge Meetjeslanders bewijzen heel wat in hun mars te hebben voor de toekomst. 
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Meer dan 50 kinderen tussen 6 en 12 jaar maakten voor het eerst kennis met deze discipline en 

ontvingen allen op het podium een blinkende medaille met een lekkere pannenkoek.  Raf  De 

Dobbelaere (SMO-Specialized uit Adegem) en ex-zwemmer Diego De Meyer pakten de overwinning 

in de small-editie. De jonge knapen van SMO, respectievelijk 13 en 21 jaar gingen er reeds van bij de 

start vandaar op de 5 km en wonnen met 1’30” voorsprong. De duo’s  Maarten De Reu en Koen 

Bauwens (Eeklo) en Alex Mertens en Jana Van den Abeele (Baasrode) pakten plaatsen twee en drie. 

 

Belgen openen sterk in World Cup Cape Town 
Posted by: Hans Cleemput 11/02/2017 in Nieuws  

In Kaapstad stond zaterdag de 

eerste ITU World Cup triatlon van 

het seizoen 2017 op het 

programma. De atleten moesten in 

Zuid-Afrika een sprinttriatlon 

afwerken. De Belgen waren meteen 

op de afspraak, met Erwin 

Vanderplancke in een hoofdrol. Het 

Waalse talent liep halverweg de 

loopproef op een podiumpositie en 

gaf met een uiteindelijke negende 

plaats zijn visitekaartje af. Ook 

Simon De Cuyper deed het 

uitstekend met een top-20 plaats. 

Erwin Vanderplancke begon sterk in Kaapstad. In de 750 meter zwemmen kwam hij als 18de uit het 

water op nauwelijks twintig seconden van leider Pujades. Simon De Cuyper volgde iets verderop. 

Noah Servais verloor iets te veel tijd in het zwemmen en miste de aansluiting. Hij zou pas 31ste 

worden, maar deed wel als jongeling flink wat ervaring op.  

In het fietsen kregen we één grote kopgroep met vooral de Zuid-Afrikanen en de Nederlanders in een 

aanvalslustige bui. Uiteindelijk slaagde niemand er in om weg te blijven en dus moest de 5 km lopen 

de beslissing brengen. Vanderplancke wisselde goed en ging vlot mee in de eerste 2,5 km. Toen liep 

hij nog derde. Maar in de slotfase moest de Belg nog een paar plaatsen toegeven. Met een 15’15 

zette hij een snelle loopproef neer, goed voor de negende plaats, meteen de eerste top-10 notering 

voor de Waalse triatleet in een wereldbeker. Simon De Cuyper liep 15’49 en pakte daarmee de 19de 

plaats. 

Het podium werd volledig bezet door Zuid-Afrika. Topfavoriet Richard Murray haalde het voor Henri 

Schoeman en Wian Sullwald. Vanderplancke kon het nauwelijks bevatten, zeker in een wedstrijd 

waarin zijn derailleur het bijna begaf. “Wow, wat een wedstrijd!” reageerde Erwin. “En dan zeggen 

dat ik op 2,5 km op de derde plaats liep in een wereldbeker met twee wereldtoppers voor me. Een 

magisch moment! Uiteindelijk ben ik negende geworden en daar ben ik blij mee. Vooral omdat de 

derailleur het gehouden heeft in de laatste twee rondes. Dat leverde gedurende 7 km fietsen toch 

wel wat stress op,” aldus Erwin. 

Bij de vrouwen won Lucy Hall, al kwam ze samen met haar landgenote Jessica Learmonth over de 

streep. De twee Britse atletes kozen voor de aanval in het fietsen na een sterk zwemnummer. Rachel 

Klamer leek naar de derde plaats te lopen, maar een sterk teruggekomen Ai Ueda pakte alsnog de 
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derde plaats. Er deden geen Belgische vrouwen mee in Kaapstad. Kirsten Nuyes, die internationaal 

voor Nederland uitkomt, pakte een knappe 16de plaats. 

 

 

Alleen Simon De Cuyper aan de slag in Abu Dhabi 
Posted by: Hans Cleemput 03/03/2017 in Nieuws 

Simon De Cuyper (foto: ITU/Arnold 

Lim) 

Dit weekend begint het World 

Triathlon Series seizoen met de 

eerste manche in Abu Dhabi. Na 

een topjaar 2016 keken we vol 

verwachting uit naar onze Belgische 

toppers op het allerhoogste niveau 

op de olympische en sprint triatlon 

afstand. Maar hoewel we erg blij 

zijn dat Simon De Cuyper er onze 

nationale kleuren zal verdedigen, 

vinden we het langs de andere kant erg jammer dat er geen andere Belgen bij zijn. Bij de mannen ligt 

dan aan blessures, bij de vrouwen aan andere dingen… Maar daar komen we later op terug. Eerst 

eens even horen bij Simon De Cuyper hoe hij zich voelt in de aanloop naar Abu Dhabi. 

Top-15 halen blijft het doel 

We spraken Le Rabbit tijdens de ploegvoorstelling van SMO-Specialized en troffen een scherpe 

triatleet, blakend van vertrouwen en al mooi gebronzeerd. “Dat is nog van de eerste wereldbeker in 

Zuid-Afrika,” lacht Simon. “In die eerste manche van de World Cup vond ik de bevestiging dat mijn 

conditie in orde is, maar het gevoel was wel wat dubbel. Langs de ene kant was ik best tevreden, 

langs de andere kant had ik graag een nog beter resultaat neergezet. Nu hoop ik vooral dat ik die 

goeie vorm kan doortrekken naar de WTS in Abu Dhabi. 

Mijn doel is nog altijd om een keer een top-15 op het hoogste niveau te realiseren. Vorig jaar had ik 

een goed seizoenseinde, ondanks alle stress om mijn deelnames en reizen zelf te regelen én de druk 

om te presteren voor mijn topsportstatuut bij Defensie. Ik kijk dan ook uit naar Abu Dhabi én naar de 

start van het Belgische seizoen, want over twee weken kom ik voor het eerst in Herderen aan de 

start voor de eerste manche van de T3 Series. Ik ben zeer benieuwd in hoeverre de ploegentacktiek 

op dat lastige parcours zal spelen, maar we zullen er met SMO-Specialized zeker voor gaan,” aldus 

Simon. 

Stressfractuur bij Jelle Geens 

Normaal had Simon in Abu Dhabi het gezelschap gehad van Marten Van Riel en Jelle Geens. Die 

laatste veranderde deze winter van trainer en trok richting Spanje onder de vleugels van Joel Filliol, 

de trainingsgroep waar Marten ook deel van uitmaakt. Om te zien of Jelle nog exra progressie 

gemaakt heeft, wordt het helaas nog even wachten. De Limburger is out met een stressfractuur en 

mist daardoor de WTS van Abu Dhabi. 
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Gomez wint Abu Dhabi, De Cuyper out 
Posted by: Hans Cleemput 04/03/2017 in Nieuws 

Javier Gomez is op weg om een waar monument te worden in het hedendaagse triatlon. Hij 

domineerde zaterdagmiddag de eerste World Triathlon Series triatlon in Abu Dhabi op alle drie de 

onderdelen. Bij zijn 50ste deelname aan een WTS race pakte hij zijn 37ste podium en zijn 13de 

overwinning. Indrukwekkende cijfers voor een indrukwekkende atleet, des te meer gezien de grote 

concurrentie zaterdag. Uitgezonder de Brownlees waren alle toppers op de afspraak. Ook onze 

landgenoot Simon De Cuyper was er bij maar hij werd na zeven ronden gelapt en uit de wedstrijd 

genomen. “Ondermaats zwemnummer en dan was de race eigenlijk al over…” 

Gomez kende een uitstekende start en zat in het zwemmen goed voorin. Tijdens de 40 km fietsen 

bleef hij attent vooraan zijn deel van het werk doen. Een kopgroep van 18 stormde de tweede wissel 

binnen. Gomez begon meteen sterk aan de 10 km lopen en kreeg het gezelschap van Henri 

Schoeman en Tom Bishop. Het was de jonge Brit die verbazend lang bleef aanklampen maar in de 

tweede helft van het loopnummer had Gomez aan één versnelling genoeg om los te komen van de 

Brit. Bishop pakte een knappe tweede plaats. Fransman Vincent Luis liep naar de derde plaats en ook 

Fernando Alarza en Richard Murray stormden nog voorbij Schoeman, die pas 10de werd. 

“Werk aan de winkel in het zwemmen” 

Door de blessures van Marten Van Riel en Jelle Geens was Simon De Cuyper onze enige 

vertegenwoordiger bij de elites, maar hij werd in de zevende fietsronde uit wedstrijd genomen. “Ik 

had een ondermaats zwemnummer en dan was de race eigenlijk al over,” vertelde Simon ons na 

afloop. “Ik ben wel blijven rijden en kon nog enkele atleten oprapen, totdat de kopgroep uiteindelijk 

te dicht bij kwam en ik samen met Sheldon de race diende te verlaten… Werk aan de winkel in het 

zwemmen tegen de volgende WTS manche,” aldus een ontgoochelde De Cuyper. 

 

Herderen: voluit op de fiets of rekenen op het lopen? 
Posted by: Hans Cleemput 14/03/2017 in Nieuws 

SMO-Specialized in hun nieuwe 

uitrusting, met speerpunt Simon De 

Cuyper 

Zondag begint het nieuwe triatlonseizoen 

in Herderen met de eerste manche van 

de hernieuwde T3 Series. Wij kregen 

inzicht in de opgegeven zwemtijden van 

de topploegen in deze teamwedstrijd. 

Het zwemmen gebeurt in de vroege 

middag in binnenbad, maar het is vooral 

uitkijken naar de ploegentactiek in de 

namiddag. Wie gaat er voluit op het 

hellende fietsparcours en wie rekent er op het loopnummer om het verschil te maken? Atriac zal bij 

de mannen voor de twee moeten gaan, want zij lijken voluit de kaart Yeray Luxem te trekken, 

afgaande op de verwachte zwemtijden. Bij de andere topploegen liggen die tijden dichtbij elkaar. 

Een teamwedstrijd betekent zowat altijd een tactisch steekspel tussen de topploegen. Vaak is het per 

discipline zoeken naar de grootst gemene deler om je kansen op succes te vrijwaren. Je beste loper 
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er af zwemmen, is namelijk geen goed idee, maar te veel tijd verliezen in het zwemmen is ook geen 

optie. Atriac Antwerpen lijkt zijn mannenploeg te bouwen rond sterke lopers zoals Yeray Luxem en 

Thomas De Vleeschouwer. Op de 750 meter zwemmen gaven ze een verwachte eindtijd door van 

9’45. En die tijd staat in schril contrast met Accent Tribe (de jonge bende met onder andere Folens, 

Matthys en ex-Atriacer Tim Van Hamme) die met 8’24 rekenen op een snelle zwemstart. Het Zamaro 

Wilier team van KTT (met onder andere Marco Akershoek, ex-winnaar in Herderen) bindt de strijd 

aan met de mannen van Vilvoorde met een vooropgezette tijd van 8’30. En SMO-Specialized (dat met 

speerpunten Simon De Cuyper en Donald Hillebregt uitpakt) gaf 8’40 door met SP&O Mechelen en 

LTTD Oilservice daar vlak achter met 8’45 en 8’55. TBT en TRIGT Arena Fuji rekenen op een tijd van 9 

minuten rond. Ondanks een aantal zeer sterke zwemmers lijkt dus ook de ploeg uit Doornik zich te 

schikken naar de betere lopers. 

Als de tijden effectief neergezet worden zoals voorspeld, dan mogen we ons verwachten aan 

spektakel op de fiets. Elke ploeg start met 6 atleten en daarvan mogen ze er maximum 2 overboord 

gooien onderweg, want de tijd van de 4de atleet is bepalend voor de einduitslag. In Herderen krijgen 

ze een allesbehalve vlak parcours af te werken en vooral de drievoudige beklimming richting sporthal 

is een echte kuitenbreker. Het loopparcours is kort en technisch, met een finish die 180° draait ten 

opzichte van de vorige jaren. Nu lopen de atleten vanaf het voetbalterrein rechtstreeks naar de finish 

boog. 

Drie vrouwenploegen mikken op 10′ 

Bij de vrouwen is een voltallig TRIGT Arena Fuji wel heel ambitieus met een vooropgezette tijd van 

9’20. Dat is 40″ sneller dan de drie andere topploegen die allemaal 10′ rond opgaven: Atriac start met 

4, met onder andere Katrien Verstuyft en Christine Verdonck. SMO-Specialized beperkt zich tot 3 met 

Nixie Turner meteen als speerpunt naast Karlien Claus en Sarissa De Vries. Een voltallig EFC-ITC komt 

met onder andere Charlotte Deldaele en Ine Couckuyt in zijn sterkste vorm aan de start. Achter deze 

drie ploegen wordt het uitkijken naar Zamaro Wilier KTT waar Margot Moerman in het zwemmen 

kleppers als Laura Swannet, Femke Kiekens en Xenia Luxem op sleeptouw mag nemen. Ook KTT komt 

voltallig aan de start. 

De zwemproef van 750 meter is vanaf 12u15 voorzien in het binnenzwembad van Bilzen. Vanaf 16 u. 

beginnen de ploegen, elk met een tussentijd van dertig seconden aangevuld met de 

zwemachterstand, aan hun ploegentijdrit van 20 km. Nadien rest nog een loopproef van 5 km.  

Wie volgt Heemeryck op? 

Voordien is er ook nog de individuele sprinttriatlon van Herderen, vorig jaar gewonnen door Pieter 

Heemeryck. Daarin moet vanaf 10 u. ‘s ochtends slechts 500 meter gezwommen worden. Vanaf 14 u. 

starten de atleten met de fietsproef van 20 km met de snelste zwemmers eerst en vervolgens 

worden de verschillen van het zwemnummer aangehouden voor de start van het fietsen. Ook voor 

de individuele wedstrijd moet er tot slot 5 km gelopen worden. Bij de mannen verwachten we een 

felle strijd tussen Stenn Goetstouwers en Bas Diederen, maar ook Ward Van De Capelle, David De 

Grooff, Nick Thijs, Dieter Boeye, Hans Verbist en Sven Van Luyck rekenen we bij de kanshebbers voor 

het podium. Ook uitkijken naar youngsters Rik Malcorps en Vince Van de Poel, terwijl Peter Croes 

ook een opvallende deelnemer is. Bij de vrouwen is Ines Van Troyen opnieuw van de partij tegen de 

debuterende triatlete (en topzwemster) Katrien Maes. Maar ze moeten ook rekening houden met 

Mieke Suys. 

 
  

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


SMO-Specialized triatlon team  persmap 2017 

www.smo-specialized.be  58 

 

Veel spektakel, maar weinig spanning in T3 Herderen 
Posted by: Hans Cleemput 19/03/2017 in Nieuws  

Op de overwinningen 

van Zamaro-Wilier-KTT 

en Atriac Antwerpen valt 

weinig af te dingen 

tijdens de eerste 

manche van het nieuwe 

T3 Series seizoen. Maar 

KTT bij de heren en 

Atriac bij de dames 

waren net iets te 

dominant waardoor de 

spanning veel te vroeg 

uit de wedstrijd 

verdween. Bij de 

vrouwen was het 

jammer dat Karolien 

Weuts in het 

looponderdeel geblesseerd uitviel bij EFC-ITC. Bij de mannen was het dan weer smullen van de 

tweestrijd tussen TRIGT-Arena-Fuji-CBD en SMO-Specialized om het zilver. 

Na de 750 meter zwemmen was het al duidelijk dat Zamaro-Wilier-KTT moeilijk te kloppen zou zijn. 

Het Kempisch Triatlon Team wisselde in laatste instantie Lucas Van Deynze voor Jules Janssen om 

meteen in het zwemmen een toptijd te realiseren. SMO-Specialized en LTTD-Oilservice bleven een 

tijd in hun spoor, maar in de laatste 250 meter werd het gat groter. Uiteindelijk zwom TRIGT-Arena-

Fuji-CBD nog naar de tweede plaats bij de heren. Accent Tribe, SMO-Specialized en LTTD-Oilservice 

volgden iets verderop en ook Atriac Antwerpen wist de schade nog te beperken. 

Maar Adam Lambrechts en Marco Akershoek namen hun jonge collega’s mee op sleeptouw tijdens 

de 20 km fietsen op een lastig parcours. Niemand van de andere ploegen slaagden erin om in te 

lopen. Alleen Atriac kon een paar seconden van de achterstand goed maken, maar dat was een 

pleister op een houten been. Zamaro Wilier hield ook stand in het lopen en pakte verdiend de 

overwinning in deze eerste manche met Yorben Verboven, Jarne Verhaegen, Marco Akershoek en 

Tom Suetens. TRIGT hield in de strijd om het zilver SMO-Specialized af. En voor de vierde plaats liep 

Koen Veramme net iets sneller als vierde atleet binnen dan de ploeg van LTTD-Oilservice. 

Blessure bij EFC-ITC 

Bij de vrouwen stond er geen maat op Atriac. Tijdens de 20 km fietsen deden de Atriac-dames er 

alles aan om Jolien Vermeylen aan boord te houden en dat hielp hen om ook in de 5 km lopen de 

koppositie vast te houden. Met Christine Verdonck, Sara Van De Vel en Katrien Verstuyft stormde 

Atriac naar de overwinning. Het geluk was daarbij aan hun zijde, want nadat EFC-ITC Izegem het gat 

meter bij meter dichtte, zagen we in de tweede loopronde Charlotte Deldaele en Ine Couckuyt nog 

met 2 lopen. Te weinig om de eindrangschikking te halen. Karolien Weuts viel met een blessure aan 

de achillespees uit. Voordien waren Maura Seynaeve en na een sterk fietsbegin ook Delphine 

Couckuyt losgegooid. Geen punten dus voor EFC-ITC en dus lag de strijd om de tweede plaats open. 

Daarin was TRIGT sneller dan Accent Tribe. 
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De kop is er af in de T3 Series. We zagen veel spektakel, maar de verschillen bleken helaas iets te 

groot om de spanning er de hele tijd in te houden… 

 

Simon De Cuyper beste Belg in Quarteira 
Posted by: Hans Cleemput 01/04/2017 in Nieuws 

Quarteira is elke seizoen de eerste 

echte grote waardemeter op 

Europees niveau. Ook dit jaar was 

de populaire wedstrijd aan de kust 

tussen een hoop toeschouwers 

sterk bezet. Wie niet in de ITU 

World Cup van New Plymouth 

startte, was aanwezig in Portugal, 

zo leek het. Onze landgenoten 

werden in het zwemmen op 

achterstand gezet, maar knokten 

nog om de ereplaatsen in het lopen. 

Simon De Cuyper werd de beste 

Belg met een negentiende plaats. 

Meer dan anderhalve minuut moest Simon toestaan op de snellere zwemmers en ook de andere 

Belgen verging het niet zo goed in het zwemonderdeel. Op de fiets konden de achtervolgers 

nauwelijks iets van de achterstand afknabbelen. Vooraan kregen we een spannende loopfinale met 

thuisfavoriet Joao Pereira en de Fransman Dorian Coninx. Pas in de slotkilometer slaagde Pereira er 

in om een paar meter voorsprong te nemen op Coninx. Pereira won voor eigen volk. Coninx moest 

zich in de spurt nog gewonnen geven tegen de snelle Spanjaard Uxio Abuin. 

Simon De Cuyper zette een goede looptijd neer en pakte alsnog de 19de plaats. Daarmee was hij 

beste Belg. Noah Servais werd 26ste, Arthur De Jaeghere 52ste en Arnaud Mengal 54ste. 

Bij de vrouwen won de Britse Sophie Coldwell voor haar landgenote Georgia Taylor-Brown en de 

Russische Anastasia Abrosimova. Er deden geen Belgische vrouwen mee in Portugal. 
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Michael Van Cleven wint opnieuw in Portocolom 
Posted by: Hans Cleemput 09/04/2017 in Nieuws  

Michael Van Cleven wint in 

Portocolom (foto: Ingo Kutsche) 

Net zoals vorig jaar heeft Michael 

Van Cleven de 111 triatlon van 

Portocolom in Mallorca gewonnen. 

De West-Vlaming, streekgenoot én 

ploeggenoot van Marino 

Vanhoenacker, haalde het voor 

Timothy Van Houtem en zijn Pewag 

ploegmaat Stefan Schmid. Met Tijs 

en Sam Billemon gingen nog twee 

Belgen in de achtervolging op Van 

Cleven. Maar die domineerde van start tot finish. 

De Spanjaard Carlos Lopez stapte na 1 km zwemmen als eerste op het strand, maar zou in het fietsen 

uitvallen. Michael Van Cleven volgde als derde op een minuut, maar met voorsprong van een halve 

minuut op de andere favorieten en 1’10 op Timothy Van Houtem. Niemand slaagde er op de fiets in 

om tijd terug te pakken op Van Cleven. Sterker nog, de Pewag-atleet had op de tweede beklimming 

van de Sant Salvador al vijf minuten voorsprong op eerste achtervolgers Schmid en Van Houtem. 

Timo wisselde op bijna zeven minuten, maar zag in de 

laatste tien kilometer de leider niet meer 

verzwakken. Tijs Billemon streed ook goed mee en 

pakte een mooie tiende plaats. Maar dat gebeurde 

allemaal op minuten achter een ontketende Van Cleven. 

Die bleef van start tot finish aan de leiding en pakte 

verdiend voor het tweede jaar op rij de overwinning in 

Portocolom. Van Houtem bleef nog voor Schmid en 

pakte de tweede plaats (en niet de vijfde plaats zoals we 

eerder berichtten naar aanleiding van een blijkbaar niet 

betrouwbare Spaanse live timing)… 
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Boerekreektriatlon krijgt nieuwe datum en nieuw concept 
Posted by: Hans Cleemput 14/04/2017 in Nieuws 

 
Eén van de klassiekers van het Belgische triatlon verandert in 2017 van plaats op de kalender én ze 

presenteren er een nieuw concept. In 1985 trok de eerste editie van de Boerekreektriatlon 16 

deelnemers aan. Onder leiding van wijlen Higan Holderbeke groeide de triatlon van Sint-Laureins uit 

tot een klassieker die vooral bij de liefhebbers van de non-drafting wedstrijden in de smaak viel. 32 

jaar later komt de kwarttriatlon te vervallen en gaat Sint-Laureins voor de organisatie van het BK 

triatlon bij de jeugd én een avond sprinttriatlon. 

Sint-Laureins verhuist van begin juni naar 29 juli dit jaar. Met het zwemmen, de wissels en de finish 

vlakbij elkaar belooft de Boerekreek opnieuw garant te staan voor spektakel tijdens het BK Jeugd. 

Dat zagen we een paar jaar geleden ook al tijdens het Belgisch kampioenschap Mixed Relay voor 

jeugdploegen. Naast de 4 wedstrijden voor de jeugdcategorieën staat er op 29 juli ook nog een 

avondwedstrijd op het programma. Geen kwarttriatlon meer, wel een (non-drafting) sprintwedstrijd 

met 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen. 

In 2016 won Charlene Ottevaere de 

Boerekreektriatlon (foto: SMO-Specialized) 

“Een leuke afstand voor de recreant en 

toegankelijk voor iedereen,” laat Frank 

Oosterlinck weten, die samen met SMO-

Specialized de organisatie overneemt van de 

Sportraad van Sint-Laureins, al blijven die mee 

hun schouders onder de Boerekreektriatlon 

zetten. “De triatlonsport zit tegenwoordig echt in 

de lift en is voor iedereen toegankelijk mits een 
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gerichte voorbereiding en planning. Met de gekozen afstand hopen we veel regionale deelnemers te 

trekken. Met 500m zwemmen, 20 km fietsen (non drafting – in groep fietsen verboden) en 5 km 

lopen hopen we een ook breed publiek te trekken. Je hoeft geen topatleet te zijn om aan deze 

afstanden deel te nemen. Alhoewel al heel wat toppers en ex-kampioenen hun deelname hebben 

bevestigd. We hopen die dag meer dan 650 atleten te verwelkomen van jong tot iets ouder.” weet 

Oosterlinck. 

“Ook het aanwezige publiek moet zich vermaken met heel wat gratis randanimatie. Families moeten 

er een dagje uit van maken. Dus ook voor de kinderen en jeugd zal er heel wat randactiviteiten 

worden georganiseerd. Voor de jeugd tussen 6 en 11 jaar staat een Ironkid zwemloop op het 

programma over 100 meter zwemmen en 1 km lopen,” aldus nog Frank. 

Alle info vind je op www.smo-specialized.be. 

 

Atriac Antwerpen pakt de dubbel op het BK ploegen 
Posted by: Hans Cleemput 01/05/2017 in Nieuws 

Atriac Antwerpen heeft een topdag beleefd in Doornik. Bij de vrouwen was de Antwerpse ploeg 

topfavoriet, bij de mannen hoorden ze tot een uitgebreider kransje podiumkandidaten. Wat een 

spannend verloop van de allereerste open water triatlon van het nieuwe seizoen, het BK ploegen 

maandag 1 mei in Doornik. Het werd voor de coaches en de atleten constant rekenen, met 4 

miliseconden die de beslissing brachten over zilver en brons bij de vrouwen als toppunt.  

Atriac had blijkbaar lessen getrokken uit de eerste T3 wedstrijd in Herderen waar ze na de 750 meter 

zwemmen al een te grote achterstand telden om nog mee te spelen voor de podiumplaatsen. Deze 

keer gingen de Antwerpenaren wel snel van start. Het zwemmen in Doornik was 500 meter, voor het 

eerst dit seizoen in open water. Bij de topploegen lagen de zwemtijden erg dicht bij elkaar. 

Topfavorieten KTT-Zamaro-Wilier legden de lat hoog met 7’16, maar Atriac (7’19), SMO-Specialized 

(7’24), LTTD-Oilservice (7’17), Accent Tribe (7’27) en TRIGT Arena Fuji CBD (7’28) volgden binnen 12 

seconden. 

Het verschil zou uiteindelijk gemaakt worden in het fietsen. De tijden van Atriac, KTT en SMO bleven 

nog enigszins in elkaars buurt, maar LTTD was al 38 seconden trager en de andere favorieten 

moesten meer dan een minuut toestaan op de Antwerpenaren. Door de ploegentijdritformule bleef 

het constant rekenen, maar na de aankomsten van Atriac, KTT en SMO was snel duidelijk dat de titel 

naar Antwerpen ging. Atriac haalde het in 1u03’40. Zij waren één van de eerste topploegen over de 

streep omdat ze als vijf na laatste ploeg van start waren gegaan. Eens over de finish was het 

nagelbijtend aftellen. Toen KTT Zamaro Wilier 24 seconden langer over het parcours deden, wist 

Atriac dat het alleen nog van titelverdedigers SMO-Specialized zou afhangen. Die deden 1u04’24 over 

de sprinttriatlon. Goud dus voor Atriac, met Tom Mets, Koen Veramme, Sven Strijk, Lander Dircken, 

Wouter Vander Mast, Thomas De Vleeschouwer en Yeray Luxem. Het zilver was voor KTT en het 

brons voor SMO. 

Voor Atriac was de titel niet evident, vertelde Wouter Vander Mast ons. “Door het mindere resultaat 

van vorig jaar moesten we nu als eerste van de topploegen starten. En waar de concurrenten dus wel 

een mikpunt hadden aan onze richttijden, vaarden wij blind. Gelukkig hield speaker Gert-Jan D’haene 

ons goed op de hoogte van de tussentijden. En we hadden een geoliede machine, zeker in het 

fietsen. 

Het draaide perfect rond, nadat we ook al een sterke zwemproef hadden. Lander Dircken ging even 

te snel waardoor Yeray Luxem kort even moest lossen, maar we konden hem er terug bij brengen, 

want we hadden op voorhand afgesproken om niemand te laten vallen voor het lopen. Maar onze 
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beste zet was om in het lopen te focussen op een snellere tweede ronde. Daarin hebben we echt het 

verschil gemaakt. Sven moest daarin wel afhaken na een goeie fietsproef. En in de slotfase moest ook 

Thomas lossen, maar hij finishte uiteindelijk op slechts honderd meter van de rest. En dan was het 

wel erg leuk aftellen elke keer, met een serieuze ontlading toen nog voor de aankomst van SMO-

Specialized duidelijk werd dat we de titel pakten. Deze doet dubbel zo veel deugd, al zijn we er erg 

diep voor moeten gaan,” aldus Wouter. 

Jonge garde vergeet te sprinten 

Bij de dames hielden de jonge talentjes van het 185-Sportoase-Vaillant team er mee de spanning in. 

Met 7’19 zette de jonge garde van Marc Herremans in het zwemmen de toon, maar Atriac volgde op 

slechts 1 seconde… Zwemtijden waarop heel wat mannenteams later de tanden zouden stukbijten. 

In het fietsen bleven de verschillen klein. Atriac leek afstand te gaan nemen, maar de meisjes van de 

Sterke Peer Triatlon Club gaven slechts 13 seconden toe. In het lopen kregen Kirsten Nuyes, Hanne 

De Vet en Maaike Caelers het wat moeilijker en jammer genoeg sprintten ze niet over de streep want 

met een exact verschil van 4 miliseconden verloren ze de zilveren medaille aan de snelle loopsters 

van thuisploeg TRIGT. Atriac, met Katrien Verstuyft, Valerie Barthelemy, Christine Verdonck, Jolien 

Vermeylen en Sara Van De Vel, bleek uiteindelijk de snelste ploeg in 1u12’07. Op 1’55 volgden TRIGT 

en SPTC. 

Het meest emotionele moment vond plaats net voor de grote finale van de toppers. Het Triatlon 

Brugge Team kwam met verschillende ploegen samen over de streep, als eerbetoon aan hun vrijdag 

overleden ploeggenoot Kenneth Neyt. 

Later deze week krijgt u van onze redacteur (en speaker) ter plaatse, Gert-Jan D’haene, nog een 

uitgebreid verslag en sfeerimpressies, ook van het verloop van de eerste T3 Team Series wedstrijd 

van de 2de divisie. 

 

Krug en Van de Vel pakken winst in Geel 
Posted by: Hans Cleemput 14/05/2017 in Nieuws 

Tom Mets, Alexis Krug en Ruben 

Geys op het podium (foto: Joris 

Sels) 

Heel wat toppers zakten zondag 

naar Geel af voor de traditionele 

kwarttriatlon. Bij de mannen 

kregen we een spannende strijd 

tussen Alexis Krug en Tom Mets, 

die met zijn twee het legertje 

LTTD-Oilservice atleten te snel af 

waren. Bij de vrouwen weinig 

spanning. Sara Van De Vel 

domineerde van start tot finish en 

won oververdiend met meer dan 

vijf minuten voorsprong. 

Bij de mannen pakte Tuur Lemmens een minuut voorsprong op een groep waarin Krug en Mets 

samen uit het water kwamen, met onder andere ook Antonio Hernaert en Stijn Goris. Krug en Mets 

namen het voortouw in het fietsen. De LTTD-atleten probeerden de achtervolging op gang te krijgen, 

maar de twee leiders gaven geen krimp. In de slotfase werd het een langgerekte spurt. Daarin was 
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Krug net iets sneller dan Mets. Alexis pakte de zege voor Tom Mets. Bij de achtervolgers stormde 

Ruben Geys de Oilservice atleten nog voorbij. De Lommelse triatleet pakte de derde plaats. 

Sara Van De Vel startte op vijf minuten van de mannen en ging er hard tegenaan in het zwemmen. Ze 

pakte een beslissende voorsprong en bouwde die verder uit.  Lore Vanclooster had een goeie 

wedstrijd, maar in de absolute slotfase verloor ze haar podiumplaats aan een snelle Xenia Luxem en 

Marjolein Truyers, die twee en drie werden. 

In de sprinttriatlon won Tim Brydenbach voor Laurens Verluyten en Jarne Verhaegen. Jolien 

Vandemoortele pakte de winst bij de dames voor Silke Baumer en Elke Naets. Opvallend was de 7de 

plaats voor Belgisch kampioen duatlon Vincent Bierinckx. 

 

Bart Aernouts domineert Ironman Lanzarote 
Posted by: Hans Cleemput 20/05/2017 in Nieuws 

Bart Aernouts heeft zaterdag de Ironman van Lanzarote gewonnen. De BMC-Etixx atleet domineerde 

de wedstrijd door in de tweede helft van de 180 km fietsen de leiding in handen te nemen. Hij liep 

minuten uit en won overtuigend. Alexandra Tondeur viel uit na twee lekke banden. Timothy Van 

Houtem bevestigde opnieuw met een knappe zesde plaats. Een verslag met onze facebook live 

video’s van de finish van Bart en een korte reactie van onze landgenoot. 

Aernouts had een superdag in Lanzarote. Hij verloor weinig tijd in het zwemonderdeel en zat al vrij 

vroeg in het spoor van titelverdediger Jesse Thomas. Onze landgenoot schoof stelselmatig op en 

kreeg nog voor halfweg zijn ploegmaat Romain Guillaume in het vizier. Die bleef nog enigszins in de 

buurt van Aernouts maar de rest werd door de BMC-Etixx atleet op minuten gezet. Hij liep vlot uit en 

won de Ironman Lanzarote in 8u34’13. De Italiaan Allessandro Degasperi werd negen minuten later 

tweede. Jesse Thomas eindigde op bijna een kwartier derde. SMO-Specialized atleet Timothy Van 

Houtem pakte een knappe zesde plaats in 9u01’13.  

Bij de vrouwen was het minder leuk voor de vele Belgische supporters ter plaatse. Alexandra 

Tondeur was aan een sterke wedstrijd bezig, rukte op naar de top-vijf en vond aansluiting bij de 

kandidates voor de podiumplaatsen. Maar twee lekke banden gooiden roet in het eten. De atlete van 

het Itzu Triteam verliet na haar tweede lekke band ontgoocheld de wedstrijd. Haar ploeggenote van 

het Belgische profteam, Saleta Castro, werd nog vierde. Maar dat was allemaal op ruime afstand van 

een alweer overweldigende Lucy Charles die na het zwemmen en het fietsen de tegenstand 

degradeerde. 

De live timing en de livestream van Ironman mocht alweer op veel kritiek rekenen. Gelukkig hadden 

wij Joris Sels ter plaatse en die zorgde voor een paar goed gesmaakte Facebook live posts. 

Het was ook op twitter heel verfrissend om de wedstrijd van Bart Aernouts te volgen. Coach Rob 

Woestenborghs tweette een aantal keer over de feedback die hij onderweg van Bart kreeg. Die ging 

aan de haal in het fietsen. “Ik rijd gewoon naar voor en dan rijd ik alleen door,” liet Bart aan Rob 

weten. “En dan loop ik alleen, dan ben ik gerust,” was het vervolg. 
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Lowie doorbreekt de ban in Zwevegem 
Posted by: Gert-Jan D'Haene 28/05/2017 in Nieuws 

Met 3athlon.be proberen we altijd zo 

objectief mogelijk te zijn, maar vandaag 

was iedereen op de redactie, en bij 

uitbreiding zowat de halve 

triatlonwereld denken we, wel erg blij 

met een allereerste zege voor één van 

de sympathiekste triatleten van het 

hele pak. Lowie Dewitte doorbrak 

namelijk in Zwevegem de ban en pakte, 

na een aantal jaren podiums en 

ereplaatsen verzamelen, zijn allereerste 

overwinning ooit. Ook Katrien Maes 

was voor het eerst aan het feest en dat 

in haar eerste echte triatlonseizoen. 

Zondag werd in Zwevegem naast de 

2de manche van de 2de divisie binnen 

de T3 series (waarvan we later deze 

week uitgebreid verslag brengen) ook 

de sprinttriatlon beslecht. Na 750 meter 

zwemmen kregen we een leidersduo 

met Lowie Dewitte en Bert Decoene. Dat was van korte duur want na een snelle wissel nam Dewitte 

een handvol seconden op de thuisatleet van het NLT team en ging er alleen vandoor. Stelselmatig 

bouwde hij zijn voorsprong verder uit ondanks dat er na hem drie atleten samen kwamen,  met 

daarbij Steven Scherpereel en Cédric Vanhouttegem die vanuit de achtergrond zich een weg naar 

voor baanden. 

Met een bonus van drie 3minuten begon Lowie Dewitte aan de afsluitende loopproef van 5 km. 

Ondanks een korte halte voor problemen aan de milt bleef hij rustig en kon zo na een lange solo de 

zege meegraaien. Nadat hij eerder als eens van de overwinning mocht proeven op het BK Ploegen 

vorig jaar was dit voor de man van SMO-Specialized meteen ook zijn eerste individuele zege in z’n 

carrière. Cédric Vanhouttegem schonk Lentriac een 2de zilveren medaille na een knappe 2de plaats 

van Veronique De Deene de week voordien in Leuven. Steven Scherpereel schonk z’n nieuwe Sportics 

Tri-Team een 3deplaats op de plaats waar hij jaren als thuisatleet aantrad. 

Ook Katrien pakt haar eerste 

Bij de dames ging de zege naar Katrien Maes. De dame van het Solidpharma Triteam kwam als eerste 

uit het water en zou daarna haar voorsprong alleen maar verder uitbouwen. Shelsea Weyn kon tot 

en met het lopen de achterstand beperken maar het mocht niet baten. De Atriac-dame kreeg tijdens 

het lopen nog het gezelschap van Louise Vandenbroucke die uitkwam voor Pulso-Preventielab. 

Louise (alias mevrouw Dewitte)  legde na een sterke run beslag op een tweede stek waardoor er 

vanavond een klein feestje kan plaatsvinden ten huize Dewitte-Vandenbroucke. Shelsea Weyn werd 

knap derde. 
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Devliegher pakt eerste zege, Coysman wint weer 
Posted by: Hans Cleemput 11/06/2017 in Nieuws 

Arne Devliegher heeft dit weekend geschiedenis geschreven. De LTTD-Oilservice atleet won de 

Kallemoeietriatlon van Beernem. Het was zijn allereerste overwinning ooit. Bij de vrouwen kon Joke 

Coysman eindelijk nog eens winnen. Zij maakte er een tweestrijd van met Lore Vanclooster. 

Ruim vijfhonderd deelnemers stonden aan de start van de non-drafting triatlon. Mede door het 

wegvallen van Gullegem in hetzelfde weekende raakte de Kallemoeietriatlon helemaal uitverkocht. 

Dat betekende flink wat volk op de soms wat smalle wegen, zoals ook te zien is in de reportage van 

Focus-WTV. Sanne Swolfs, die na het zwemmen alleen in de aanval ging op de fiets, zag een grote 

groep aansluiten en uitte voor de cameras van Focus WTV zijn frustratie over het vermeende 

stayergedrag. Ook na de Swike vorige week brak er al een hele discussie los over al dan niet draften… 

Swolfs maakte na de aansluiting van de achtervolgers deel uit van een kopgroep met Whytic Priem, 

Michael Dewilde, Geert Janssens, Sam Govaert en Arne Devliegher. Die laatste is in goede doen de 

laatste tijd. Drie weken geleden werd hij 22ste in de 70.3 Ironman van St-Polten en kwalificeerde hij 

zich voor het WK in Chattanooga dankzij een tweede plaats in zijn age group. In Beernem maakte hij 

het verschil in het lopen. Hij liep meteen naar de leiding na de wissel en stond die positie niet meer 

af. Whytic Priem werd tweede, Geert Janssens pakte de derde plaats. 

Eindelijk weer Joke Coysman 

Bij de vrouwen zat het eindelijk nog eens helemaal goed bij Joke Coysman. Ze kwam er de laatste 

weken al een paar keer dichtbij, met onder andere een instorting in Leuven een paar weken geleden 

tijdens het lopen. In Beernem bleef ze wel overeind tijdens het lopen, na een stevige tweestrijd met 

Lore Vanclooster. Joke won in 2u07’19 en pakte nog twee minuten op Lore. Silke Baumer pakte de 

derde plaats. 

 

Vincent en Sofie winnen triatlonfeest in hartje Kortrijk 
Posted by: Gert-Jan D'Haene 19/06/2017 in Nieuws 

Zondag stond in Kortrijk 

traditiegetrouw de duatlon en 

triatlon op het programma, zij het 

deze keer in een volledig nieuw 

jasje… met een nieuwe formule, 

nieuwe datum en nieuwe locatie. 

En met succes! Wat we zondag 

zagen, smaakt absoluut 

naar meer. Het centrale punt 

kende een verhuis van het 

sportcomplex de Lange Munte 

richting hartje Kortrijk. De knappe 

aankomstzone lag middenin het 

centrum met 200 meter verderop 

de wisselzone op het Schouwburgplein. Kortrijk ademde een dag lang duatlon en triatlon en dat 

hebben zowel de atleten als de toeschouwers geweten. Vincent Van De Walle en Belgisch kampioene 

Sofie Hooghe zorgden voor de sportieve kers op de taart. 
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Een dikke pluim voor zowel het Aqua Protect 3Team die zich achter de organisatie schaarde met 

de Stad Kortrijk en de lokale Politiezone. Het resultaat was een zeer mooi maar pittig fietsparcours 

dat pal door het centrum liep alsook het loopparcours waar je als publiek de atleten op de voet kon 

volgen. Dat  ze daarbij een uitverkochte bezetting en eveneens een prachtige zomerdag er bovenop 

kregen, kunnen we enkel maar loon naar het geleverde werk noemen. Chapeau, een klassieker in 

wording… 

Net zoals bij de duatlon in de voormiddag (waarvan later uitgebreid verslag) mochten bij de triatlon 

de tijdritbolides klaargemaakt worden want non-drafting was de opdracht. Na 1.000 meter 

zwemmen in gestrekte lijn nabij de visserskaai (de startlocatie van vroeger bleef behouden) kwam 

Bart ‘Colpie’ Colpaert als eerste uit het water. Hij had zich in laatste instantie nog bij de deelnemers 

kunnen scharen en liet zich dan ook meteen zien. Meteen daarna kwamen ook Lowie Dewitte en 

Wouter Monchy uit het water. Er vormde zich meteen een kopgroep van vier op de fiets waar Kasper 

Lagae en titelverdediger Sybren Baelde meteen kwamen aansluiten. 

Sybren Baelde en Vincent Van de Walle tot het uiterste 

Bart Colpaert had ondertussen de rest laten rijden. Met z’n vieren kwamen ze zo ook door 

halverwege het fietsen. Kasper kende wel wat pech met het zadel maar dat belette hem niet de 

forcing te blijven voeren. Hij wist namelijk dat Vincent Van de Walle de jacht op de leiders aan het 

maken was nadat die 1’30 moest toegeven na het zwemmen. De man uit Izegem ging solo in de 

tegenaanval maar halverwege het fietsen kende hij nog steeds een achterstand van 55 seconden. 

Gezien zijn loopkwaliteiten geen onoverbrugbare kloof maar wat zouden de laatste 20 km nog 

teweeg brengen. De kopgroep kwam na de tweede fietsronde wissel binnen en verrassend genoeg 

zagen we geen vier maar vijf leiders. Vincent Vandewalle had de sprong naar voor gemaakt en met 

z’n vijven zou de strijd uitgevochten worden. 

Lowie Dewitte was de eerste die de rol moest lossen maar de SMO-Specialized teamleader bleef 

volharden en kon het pak met onder andere Kris Steyaert (6de), Bram Laevens (7de) en Tom 

Bruggeman (8ste) van zich afhouden. Kasper Lagae was de volgende die de kop van de wedstrijd 

moest laten gaan en zou op een vierde plaats eindigen. Ook Wounter Monchy moest overgaan naar 

z’n eigen tempo en dus zou het een strijd worden tussen titelverdediger Sybren Baelde en man in 

vorm Vincent Van de Walle. Na de eerste ronde nam Sybren een bonus van een twintigtal meter. 

Maar Vincent had z’n inspanningen goed ingedeeld en vond z’n loopbenen helemaal terug. In de 

tweede ronde ging hij op en over de LTTD-atleet en zou die voorsprong niet meer uit handen geven. 

Voor de youngster Sybren Baelde een knappe tweede plaats waar hij zeker tevreden mee mocht zijn. 

Vincent Van de Walle schenkt zijn nieuwe team 3MD- team Veldeman zo een tweede overwinning en 

bewijst met deze grote vis te winnen dat hij de stap naar de top helemaal gezet heeft. 

Een BK-déja-vu bij de dames 

Bij de dames werd het de verwachte tweestrijd tussen Belgisch kampioene Sofie Hooghe en Ine 

Couckuyt. Sofie kwam als het eerste uit het water en ging zo solo op het geaccidenteerde parcours 

rond Kortrijk. Ine Couckuyt moest een halve minuut prijsgegeven en kon de achtervolging inzitten. 

De EFC-ITC atlete kreeg niet meteen het goede gevoel te pakken en moest na een ronde nog 20 

seconden extra prijsgeven op Sofie Hooghe. Met een bonus van een kleine minuut ging de LTTD-

atlete de laatste fietsronde in maar toen ze de wissel binnenreed, zag ze vlak achter zich Ine 

Couckuyt, die onder stoom was geraakt, de bocht richting het Schouwburgplein uitdraaien. 

Met een verschil van een handvol seconden begonnen beide dames aan de laatste 10 km lopen. 

Daarin toonde Sofie Hooghe zich de sterkste. Vice-Belgisch kampioene Ine Couckuyt gaf nog alles 

maar had te veel energie moeten steken in de achtervolging en legde zo beslag op de tweede plaats, 
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net zoals op het BK in Izegem vorig jaar. Sofie Hooghe pakte zo een felbegeerde overwinning in de 

binnenstad van Kortrijk. In 2014 werd ze er al eens Belgisch kampioen, maar toen nog aan de Lange 

Munte. Voor de derde plaats werd het een voortdurende strijd van haasje-over waar uiteindelijk Lies 

Vermont aan het langste eind zou trekken. 

Omey nog altijd niet gezwommen 

Bij de Steenbok Coaching bedrijventriathlon ging de overwinning naar wie anders dan het Cycling 

Support Team. Misschien moeten ze toch eens die uitdaging met 3athlon.be-sportoase aangaan 

(zoals we hen eerder al grappend vertelden) om Hans Omey te laten zwemmen en Jonas Coreelman 

te laten lopen? Bij de dames trios ging de zege naar het SMO-Specialized-trio Charlene Ottevaere – 

Kathleen Meire – Ellen Jäger en bij de mixed teams was de overwinning voor team Tempelhof. Ook 

de vele deelnemers vanuit AZ Groeninge waaronder de 10 teams van het project ‘STERKK’ brachten 

deze triathlon tot een goed einde waar we onder andere Sophie ‘Superphie’ Degroote zagen 

deelnemen, onder impuls van het team van Peaklevel (Tim Devilder, Jeroen Cruyt, Karl Vanbiervliet). 

Afsluiter Rick De Leeuw 

De conclusie van de dag laten we over aan de laatste finishers van de deelnemers aan de triatlon… 

niemand minder dan Rick de Leeuw, de vroegere zanger van de Nederlandse rockband Tröckener 

Kecks (waarvan onze hoofdredacteur vroeger enorme fan was). Of hij in zijn wedstrijd ‘droge koekjes’ 

gegeten heeft, is niet duidelijk. Hij deed mee als peter van ‘Het Ventiel’, een Kortrijks buddyproject 

om een zinvolle dagbesteding te geven aan mensen met jongdementie. Rick kwam na 3u42’08 als 

allerlaatste over de streep. Maar hij was gelukkig. “Kortrijk u was geweldig! graag tot volgend jaar en 

leven de triatlon/duatlonsport,” aldus Rick… 

 

De Grooff en De Hertog in tweestrijd in Eeklo 
Posted by: Johan Tack 25/06/2017 in Nieuws 

In Eeklo stond de Bouwpunttriatlon op het programma en de non-drafting kwarttriatlon kreeg een 

mooi deelnemersveld aan de start. Met een aangename luchttemperatuur van 22°C maar een harde 

wind was het fietsen toch wel lastig. We kregen een heel mooie tweestrijd tussen Kjel De Hertog en 

David De Grooff. En Joke Coysman was goed hersteld na haar derde plaats in Brugge zaterdag. 

174 starters doken voor de 1.000 meter zwemmen in het kanaal (21,4°C). Nadien moesten ze  40km 

fietsen (2Ronden) en 10,2 km lopen (3 ronden). De gelicentieerde heren kregen een aparte startwave 

om 13u30 en de niet-gelicentieerde heren en alle dames volgden om 13u37. Kjel De Hertog en 

Dennis van Damme waren de beste twee zwemmers, van kortbij gevolgd door weer een duo 

gevormd door Lowie Dewitte en David De Grooff. Na de eerste fietsronde kregen we een nette 

hergroepering met aan de leiding David De Grooff gevolgd door Lowie Dewitte en Kjel De Hertog. 

Deze laatste zou in de tweede ronde zijn duivels ontbinden en met 35″ voorsprong de fietsstalling 

induiken. 

Na 1 ronde lopen had David zijn achterstand al teruggebracht tot 75 meter en na de tweede 

loopronde kwam David al door met 150 meter voorsprong op Kjel. De plaatsen wijzigden niet meer 

zodat David De Grooff de triatlon van Eeklo won, voor Kjel De Hertog. Kasper ‘Phil’ Lagae knokte zich 

in het lopen nog naar een derde plaats vlak voor SMO-Specialized favoriet Lowie Dewitte. 

Coysman minder dan 24 uur na Brugge 

Bij de dames was Sweta Meersman de snelste zwemster, op meer dan een minuut gevolgd door Joke 

Coysman. Na de eerste fietsronde had Joke echter al een kleine voorsprong op Sweta en ze zou die 

stelselmatig verder uitbouwen. Ook in het lopen kregen we vooraan geen veranderingen meer. Joke 
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Coysman won zo in Eeklo een dag na haar derde plaats in Brugge. Sweta Meersman werd tweede. 

Femke Reynaert maakte het podium compleet. 

 

Alexis Krug van start tot finish in Brasschaat 
Posted by: Hans Cleemput 26/06/2017 in Nieuws 

De 34ste editie van de Sportoase triatlon 

van Brasschaat had ditmaal wel de 

weergoden mee en zo konden de supporters 

genieten van een spannende strijd van aan 

de E10 plas tot in het park van 

Brasschaat. Bij de mannen werd het zoals 

verwacht een duel tussen Alexis Krug en 

Bert Jammaer, al zagen we ook heel wat 

andere namen lang mee vooraan in de 

strijd. Bij de dames kregen de KALgirls Jolien 

Lewyllie, Hanne Vanclooster en Lore 

Vanclooster duchtig tegenstand van Karen 

Steurs en Magali Buytaert. 

Alexis Krug kwam als eerste het water uit 

met een bonus van 30 seconden op Nelis 

Pex van Go Like Hell en en Daan Maes van 

Trille. Luttele seconden later kwamen Bart 

Vantorre, Tycho Van Gerwen, Bert Jammaer, 

Niels Vandenbroele  en Tom Bruggeman aan 

wal. Lucky Berlage en Geert Janssens 

hadden 75 km nodig om de opgelopen 

achterstand van 3 minuten in het water 

goed te maken. Maar de vogel was al gaan vliegen. De SMO-specialized atleet Krug had zijn 

koppositie niet meer afgestaan en zelfs uitgebreid tot 4 minuten. Het achtervolgende negental begon 

zo samen aan het lopen waaruit Bert Jammaer de betere loper bleek te zijn en Niels Horsten naar 

een derde plaats verwees. Geert Janssens werd uiteindelijk knap vierde en de vijfde plaats was 

weggelegd voor Niels Vandenbroele van Team XCD. 

Bij de heren 40+ kregen we een ontzettende 

spannende strijd tussen Sportoase-atleet 

Sebastiaan Verhaert, TDL’er Kurt Wittemans en 

Kris Vermeiren. Het was deze laatste die met 

een sterke finish nipt Sebbe naar het zilver 

verdrong. Uiteindelijk kon Dimitri Tops van ITM 

met een sterke inhaalrace de bronzen medaille 

mee naar Mechelen nemen. 

Steurs klopt KALgirls 

Jolien Lewyllie wist met haar puike 

zwemcapaciteiten 2’30” te nemen over de 

1900m zwemmen. Het drietal Steurs, Buytaert 

en Vanclooster zette samen de achtervolging in. Het tempo lag net te hoog voor Buytaert en een 
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goed zwemmende Jocelyne Vervaet die na 35 km de rol moesten lossen. Karen en Lore konden de 

voorsprong van Jolien volledig wegknabbelen na exact 85 km zodat deze drie dames samen aan de 

20 km door het park van Brasschaat konden beginnen. Steurs bleek over de meest frisse benen te 

beschikken en liep resoluut naar de overwinning. Maar hiervoor moest ze wel eerst Jolien 10 km lang 

in haar zog dulden. In het tweede deel van het lopen kreeg Jolien echter een tikje van de hamer en 

was het haar trainingsmakker, Lore Vanclooster, die uiteindelijk tweede werd. Magali Buytaert viel zo 

net naast het podium. Chariel De Cock wist met de snelste looptijd nog een top-5 te bemachtigen. 

Het was een mooie zege van Karen in haar eigenste Brasschaat waar menig supporter haar deze 

meer dan gunden. 

Met dank aan Peter Croes voor het verslag. 

 

Dubbelslag voor SMO-Specialized in Geraardsbergen 
Posted by: Hans Cleemput 01/07/2017 in Nieuws 

 
De tweede manche van de T3 Team Triatlon Series beloofde veel spektakel met vier beklimmingen 

van De Muur tijdens het fietsen en ook een twee stevige klimmetjes per ronde in de vier ronden 

lopen. En spektakel kregen we, met indrukwekkende solo’s van Maya Kingma en Simon De Cuyper. 

Die pakten de dagzege voor SMO-Specialized. Verder kwam het, buiten de teamzege van Atriac bij de 

dames, telkens aan op een paar punten en was er dus constant spanning. 

Maya Kingma kwam als eerste uit De Gavers na 750 meter zwemmen en ze bouwde bij de vier 

beklimmingen van De Muur constant haar voorsprong uit op een sterke Valerie Barthelemy. Die 

kreeg eerst nog het gezelschap van de Duitse Poetsch van Accent Tribe en Katrien Verstuyft. Terwijl 

Kingma steeds verder wegreed, vielen de achtervolgende groepjes uit elkaar. Op 2, 3 en 4 kregen we 
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Atriac, met Barthelemy, Verstuyft en Van De Vel. Christine Verdonck volgde als vierde Antwerpse in 

het gezelschap van Hanne De Vet van 185-Sportoase-Vaillant. Kingma wisselde met 2’20 voorsprong 

op Verstuyft en Barthelemy, maar Valerie wist zich gesterkt door de steun van haar uit California 

overgekomen ouders. Ze had een sterke run en pakte achter winnares Kingma een knappe tweede 

plaats. 

Verstuyft werd derde, Van De Vel vierde, Verdonck vijfde en De Vet zesde. De ploegoverwinning was 

dan ook duidelijk voor Atriac Antwerpen, die hun leidersplaats in de T3 Series verstevigen. SMO-

Specialized pakte de tweede plaats en Accent Tribe deed net een paar puntjes beter dan TRIGT voor 

de derde plaats. 

 
Twee punten tussen 1 en 2 

Bij de mannen kwam Peter Denteneer als eerste uit het water, met onder andere Tom Suetens, 

Alexis Krug, Erwin Vanderplancke en Simon De Cuyper op korte achterstand. Denteneer en 

Vanderplancke leidden een kopgroepje met Suetens, Jarne Verhaegen en Simon De Cuyper bij de 

eerste klim naar De Muur. Toen even later De Cuyper een versnelling plaatste kon niemand 

reageren.  De Belgische kampioen kwarttriatlon liep veertig seconden uit op een select 

achtervolgend groepje. “Ik was niet echt van plan om aan te vallen”, vertelde Simon ons. “Ik plaatste 

een tempoversnelling en merkte meteen dat Suetens het toen even moeilijk had. Dan heb ik even 

getwijfeld, maar dan toch vol doorgegaan. En dat deed vooral pijn in het lopen. Ik hoorde dat ze 

terugkwamen, dacht dat ik wel voldoende over zou hebben, maar ik ben toch blijven gaan,” aldus 

Simon. Die stormde in het lopen naar een knappe overwinning. 

Erwin Vanderplancke klopte in een zinderende slotfase Tom Suetens en de terugkerende Yeray 

Luxem die vierde werd. Peter Denteneer werd vijfde voor een sterke Louis Naeyaert op zes. Na de 

finish was het nagelbijten voor de topploegen. SMO-Specialized klopte Atriac Antwerpen met slechts 

http://www.smo-specialized.be/
http://3athlon.be/wp-content/uploads/2017/07/Geraardsbergen-vrouwen-T3.jpg


SMO-Specialized triatlon team  persmap 2017 

www.smo-specialized.be  72 

twee puntjes. En bij TRIGT waren ze blij dat ze nog net vier punten voor hadden op Zamaro-Willier 

KTT voor de derde plaats. 

 

Deckers wint Challenge in eigen land, Heemeryck net niet 
Posted by: Hans Cleemput 02/07/2017 in Nieuws, Triathlon 

Tine Deckers bezorgde Geraardsbergen een delirium tijdens de allereerste Challenge halve triatlon in 

België. Bijna had Pieter Heemeryck voor een dubbel feestje gezorgd, maar voor hem was de slotrun 

net een kilometer te lang. Tussen rijen publiek, zowel op De Muur als aan de finish op de Markt, 

werd de Challenge een absoluut succes. 

Pieter Heemeryck kwam als vierde in het zog van de leiders uit het water, niet ver achter koploper 

Dylan McNeice. De Nieuw-Zeelander moest de Belgische topper al snel laten gaan, maar nestelde 

zich wel in tweede positie vlak voor de eerste klim van De Muur. Canadees Trevor Wurthele 

vervoegde hem in de tweede ronde, maar dat gebeurde op meer dan drie minuten van Pieter 

Heemeryck. Die stond echter te voet tijdens de laatste beklimming van De Muur na een schakelfoutje 

en verloor daar kostbare seconden. En zo werd het verschil na de wissel nog 2’30 met een sterke 

Trevor Wurthele. Bij het ingaan van de laatste ronde bedroeg het verschil nog anderhalve minuut. 

Wurthele bleek in de slotfase de beste benen te hebben terwijl Pieter helemaal stilviel. En in de 

slotkilometer kwam Wurthele, nota bene op de international Canada Day, over onze Belgische 

favoriet heen. 

Wurthele is geen veelwinnaar en was daarom erg blij om de Challenge in Geraardsbergen te winnen. 

“Het was zwaar vandaag, niet alleen op De Muur, waar het wel lastig was door de regen,” reageerde 

de Canadees. “In de loopfinale merkte ik dat Pieter het moeilijk kreeg en ik heb dan nog een 

versnelling geplaatst. Misschien heeft het feit dat het vandaag Canada Day is wel geholpen,” aldus 

Trevor. Die moest het zondag stellen zonder zijn echtgenote Heather. De twee starten vaak samen, 

maar zij is volgende week in Challenge Roth aan de beurt. 

Twee Belgen op podium 

Achter het duel tussen Pieter en Trevor kregen we een tweede Belg naar het podium. Sanne Swolfs 

maakte definitief komaf met alle blessureleed. Deze keer hield zijn knie het helemaal en hij stormde 

voor Dylan McNeice naar een schitterende derde plaats. De Nieuw-Zeelander werd vierde en 

Timothy Van Houtem kwam nog sterk terug naar de vijfde plaats. 

Heemeryck, die vorige week 4de werd in het EK en eerder ook al 6de in The Championship in 

Samorin, was ontgoocheld. “Het was super om met de steun van het publiek zo lang aan de leiding te 

gaan,” vertelde Pieter. “Maar ik had toch liever hun applaus voor een eerste plaats gehoord. Maar ik 

kom hier volgend jaar zeker terug om voor de overwinning te gaan. Wellicht kostte dat 

schakelprobleem op de Muur me kostbare seconden die ik in de slotfase te kort kwam. Ik stond daar 

helemaal te voet en heb er te veel tijd verloren,” aldus de Domo-Scott atleet. 

Deckers met de steun van het publiek 

“Een jaar lang heb ik hier naar uitgekeken en het was schitterend om overal zo luid aangemoedigd te 

worden, zeker op De Muur tussen al dat volk,” reageerde Tine. “Het was niet gemakkelijk om in de 

regen twee keer De Muur op te fietsen maar het leek wel of ik er over vloog. Ik had een superdag. Dit 

is absoluut mijn mooiste zege van het jaar,” aldus de winnares van de Challenge Geraardsbergen. 

Ze kwam op twee minuten van Sarissa De Vries uit het water na 1,9 km zwemmen in De Gavers. Aan 

het einde van de eerste run had ze Sarissa, die onderweg gezelschap kreeg van de Italiaanse Margie 

Santimaria, al bijna te pakken. En na de eerste keer De Muur sloot ze aan om op en over de twee 

koploopsters te gaan. Vlak voor de tweede beklimming van De Muur was het verschil al meer dan 
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twee minuten. Sarissa loopt ook redelijk snel, maar Tine had een superdag en bouwde haar 

voorsprong verder uit. Ze won de allereerste Belgische Challenge halve triatlon in 4u26’01. Meer dan 

vijf minuten later kwam De Vries als tweede binnen. En de Italiaanse Santimaria werd knap derde. 

Veel straffe Belgische age groupers 

De Challenge Geraardsbergen kreeg ook heel wat sterke Belgische age groupers aan de start. Tim 

Mercy was de beste Belgische age grouper, met winst in de M25 categorie. Ook Tim De Roover 

(M35), Joeri Van Houtem, de grote broer van Timo (M40), Robert Decoo (M65) en Michiel Jonker 

(M60) wonnen hun age group. Lies Vermont pakte de zege bij de F25 en ook Liesbeth Leysen was de 

snelste in de F40 categorie. Danielle Deley was de beste bij de F50 en Annemie Danneels pakte de 

winst bij de F55. Later deze week brengen we meer nieuws van onze age group atleten. 

 

Uitgebreide video reportage van T3 Series op De Muur 
Posted by: Hans Cleemput 04/07/2017 in Nieuws 

De halve Challenge van Geraardsbergen nam zondag legendarische proporties aan, maar ook op 

vrijdag was er al felle strijd op en rond De Muur met de individuele sprinttriatlon, tweede manche 

van de T3 Series. Beleef dankzij Motomediateam en Sportevents.be nog een keer mee hoe Simon De 

Cuyper en Maya Kingma een indrukwekkende solo tot een goed einde brachten en toch nog tijd 

hadden om elkaar aan te moedigen. Geniet van de steeds wisselende posities en de close battle 

tussen al die topploegen. En vergeef uw commentator van dienst even voor zijn wat rauwe stem… 

het gevolg van drie dagen top-ambiance in Geraardsbergen. 
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Sofie Goos wint Triatlon Van Vlaanderen, Timo klopt Sven 
Posted by: Hans Cleemput 09/07/2017 in Nieuws 

 
De 6de Sportoase Triatlon Van Vlaanderen bood zondag in een erg warm Oudenaarde waar voor zijn 

geld. Sofie Goos maakte de hooggespannen verwachtingen waar en won overtuigend haar eerste 

triatlon van het seizoen op Belgische bodem. Bij de mannen was er iets meer spanning tussen de 

oude bekenden (vooral in Frankrijk) Sven Van Luyck en Timothy Van Houtem. 

Timo haalde het pas in de tweede helft van het looponderdeel. Zowel Van Houtem als Van Luyck 

moesten na 1.000 meter zwemmen in achtervolging op snelste zwemmer Brecht Reynders. Maar de 

twee hardrijders vonden elkaar en op een parcours dat beiden ligt in de Vlaamse Ardennen schoven 

ze stelselmatig op naar voor. Samen begonnen ze aan het lopen en na één ronde liepen ze nog 

schouder aan schouder. Maar halfweg het lopen ging Van Houtem er vandoor. Sven “VanLuyckMan” 

had, pas voor het eerst terug in competitie na een kuitblessure, geen antwoord, maar liep vlot naar 

de tweede plaats. 

Timothy Van Houtem pakte een week na zijn knappe vijfde plaats in Geraardsbergen nu een heel 

mooie overwinning in Oudenaarde. Tussen een massa supporters werd Van Luyck tweede en 

duatleet Jan Petralia stormde na een sterke fiets- en loopproef naar een verrassende derde plaats 

voor Laurent Nobels. Door het warme weer was het een non-wetsuit-swim en we vragen ons zeer 

sterk af wat het als resultaat had gegeven, mocht ‘Jakke Petrol’ met wetsuit mogen zwemmen 

hebben. 

Bij de vrouwen kwam Sofie Goos na 1.000 meter zwemmen als eerste uit de Donkvijvers. Sophie De 

Groote volgde op iets meer dan een minuut en ook Marjolein Truyers wist de schade te beperken. Na 

de 45 km fietsen over een deel van het parcours van De Ronde Van Vlaanderen kwam Truyers terug 

tot op 40 seconden. Maar in de drie ronden lopen vergrootte La Goos, opgezweept door het rijen 

dikke publiek langs de kant, constant haar voorsprong. Ze won vlot haar eerste Belgische triatlon van 
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het seizoen. Truyers werd tweede en Superphie pakte de derde plaats. Sweta Meersman werd 

vierde. 

“Dit voelde fantastisch,” vertelde La Goos. “Onderweg werd ik constant aangemoedigd en ook 

andere atleten spraken me constant aan. Meedoen in België is nog eens leuk, maar winnen in België 

is nog zoveel leuker. Al had ik er niet meteen vertrouwen in. Sophie De Groote bleef een hele tijd 

naast mij zwemmen. Maar eenmaal op de fiets liep het vlot en merkte ik dat ik vlot kon wegrijden. 

Marjolein kwam nog wel terug maar ik wist dat ik het in het lopen kon afmaken. De laatste ronde kon 

ik wat temporiseren en genieten… Of ik niet te veel last had van de warmte vandaag? Nee hoor, ik 

ben ondertussen na een half jaar Calpe wel wat gewoon. Dit waren Spaanse temperaturen en dat ligt 

me wel,” aldus Sofie. 

 

Hoogspanning in Vilvoorde met Valerie en Simon als kampioenen 
Posted by: Hans Cleemput 10/07/2017 in Nieuws 

Het Belgisch kampioenschap sprinttriatlon in Vilvoorde kreeg zowel bij de vrouwen als bij de mannen 

een superspannend verloop. Nadat de vrouwen met een kopgroep van tien de tweede wissel 

binnenkwamen lag de strijd nog volledig open. Uiteindelijk streden twee ploeggenotes voor de titel. 

De finishfoto van Dirk Van De Vel zegt daarbij alles. Valerie Barthelemy haalde het, op de tanden 

bijtend, met miniem verschil van Katrien Verstuyft. Bij de mannen trok Simon De Cuyper de lijn van 

Geraardsbergen door. 

In het fietsen kregen we bij de mannen een kopgroep van acht met SMO-Specialized atleten Simon 

De Cuyper en Alexis Krug, snelste zwemmer Thomas Jurgens voor Solid Endurance, Kjel De Hertog en 

Tuur Lemmens voor LTTD-Oilservice, Tom Suetens en Jarne Verhaegen voor KTT-Zamaro-Wilier en de 

Fransman Dylan Magnien van TRIGT-Arena-Fuji. Vooral Atriac had de trein gemist en ondanks een 

stevige achtervolging was het verschil toch ruim een minuut bij de tweede wissel. In de 5 km lopen 

stond er opnieuw geen maat op Simon De Cuyper die een week na de T3 Series in Geraardsbergen 

opnieuw de overwinning pakte. Hij verlengde zijn Belgische titel van vorig jaar in Gullegem met 13 

seconden voorsprong op Dylan Magnien. Die heeft de Franse nationaliteit en zo gingen zilver en 

brons naar Alexis Krug en Thomas Jurgens. 

Bij de vrouwen zaten alle favorieten na 

het zwemonderdeel vooraan. Atriac 

Antwerpen was het best 

vertegenwoordigd in de kopgroep van 

tien met maar liefst zes atletes: Sara 

Van De Vel, Jolien Vermeylen, 

Christine Verdonck, Britt Heirman, 

Katrien Verstuyft en Valerie 

Barthelemy. Ook Hanne De Vet van 

185-Sportoase-Vaillant zat mee 

vooraan, net zoals Sofie Hooghe voor 

LTTD-Oilservice, Ine Couckuyt van EFC-

ITC en Kiara Lenaertz voor Accent-Tribe.  

Atriac Antwerpen maakte het numerieke voordeel volledig af in het lopen. Katrien Verstuyft en 

Valerie Barthelemy zonderden zich al snel af van de rest, maar gaven elkaar geen duimbreed toe. In 

een zinderende eindspurt pakte Barthelemy haar eerste Belgische overwinning, meteen ook goed 
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voor haar allereerste nationale titel. Een ontgoochelde Katrien Verstuyft werd tweede en Sofie 

Hooghe vervolledigde het podium. 

Valerie Barthelemy was door het dolle heen. Ze heeft Belgische ouders, maar ze groeide op in 

Amerika. Na een succesvolle carriere in het zwemmen koos ze twee jaar geleden voor triatlon én 

voor de Belgische nationaliteit. Dit seizoen trok ze naar België, veroverde een plaatsje in de Mixed 

Team Relay ploeg die zesde werd in het EK én ze pakte vorige week een knappe tweede plaats in de 

T3 Series in Geraardsbergen. Net zoals vorige week was nu haar volledige familie, speciaal vanuit 

Amerika naar ons land afgereisd, er opnieuw bij en dat gaf haar blijkbaar vleugels. 

 

Meer dan 200 jeugdatleten strijden om titels aan Boerekreek 
Posted by: Hans Cleemput 19/07/2017 in Nieuws 

We zijn op anderhalve week van het 

Belgisch kampioenschap triatlon bij de 

jeugd en aan de Boerekreek in Sint-

Laureins zijn ze nu al zeker van meer 

dan 200 deelnemers aan de titelstrijd. 

De inschrijvingen zijn nog open, al 

moeten vooral de Jeugd B atleten snel 

zijn, want daar zijn nog maar een paar 

plaatsen over. In alle reeksen 

verwachten we spektakel, ook voor de 

toeschouwers. Zwemmen, wissel, 

doorkomsten en finish liggen dicht bij 

elkaar. Bij de Jeugd A zijn 4 van de 5 EK-

gangers van vorige week van de partij met Hannelore Willen, Cato Cassiers, Thomas Guilmot en Elias 

Biesemans. Bij de juniores komt Laura Swannet al zeker aan de start, vorig weekend nog lid van de 

Belgische ploeg op het WK Mixed Team Relay. 

Het belooft een topdag te worden op zaterdag 29 juli. Na de Ironkids om 10 uur starten de 

kampioenschappen om 11 uur. Elke reeks krijgt zijn eigen wedstrijd, in tegenstelling tot veel andere 

wedstrijden waarin Jeugd A en Juniores samen starten. Toch missen we in die twee categorieën nog 

een aantal opvallende namen. Of wachten een aantal absolute toppers nog tot het laatste moment 

om zich in te schrijven? Van de slechts 28 ingeschreven juniores lijkt Yorben Verboven de beste 

kaarten te hebben. Hij doet dit jaar opnieuw een gooi naar eeuwige roem en wil graag in de 

voetsporen van Bert Jammaer treden en zich tot kampioen kronen in alle categorieën. Vorig jaar was 

hij er voor eigen volk dichtbij in Viersel, maar toen was Noah Servais te sterk. 

Op 29 juli is het niet alleen genieten van het BK Jeugd in Sint-Laureins. Vanaf 17u30 is er ook nog de 

Boerekreektriatlon, voor het eerst over de sprintafstand. 

Alle info vind je op de website van SMO-Specialized 
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Zwemmen toegelaten op BK Jeugd 
Posted by: Hans Cleemput 28/07/2017 in Nieuws 

 
Het was deze week even spannend in Sint-Laureins, waar het een tijdje wachten was op de 

goedkeuring van de gemeente om te mogen zwemmen in de Boerekreek, traditioneel de startplaats 

van de Boerekreektriatlon. Zaterdag wordt er het Belgisch kampioenschap bij de jeugd gehouden. Er 

waren de afgelopen weken wat vragen rond de waterkwaliteit, maar donderdag kwam er groen licht 

van het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Burgemeester Franki Van de Moere bevestigde bij SMO-

Specialized dat hij toestemming geeft om het zwemnummer door te laten gaan. 

Alleen voor de Ironkids (die om 10 uur starten) heeft de organisatie besloten om het zwemnummer 

te schrappen, maar alle andere reeksen mogen in de Boerekreek zwemmen. En dat is goed nieuws 

voor het BK triatlon bij de jeugd, waar zaterdag meer dan 200 atleten aan deelnemen. Vanaf 11 u. 

starten de jeugdkampioenschappen en om 17 u. is er de nieuwe Boerekreek-sprinttriatlon. Alle info 

vind je op SMO-Specialized.be 
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Yorben Verboven pakt titel in alle categorieën 
Posted by: Hans Cleemput 30/07/2017 in Nieuws 

Het Belgisch kampioenschap 

triatlon bij de jeugd in Sint-Laureins 

gaat de geschiedenisboeken in. 

Voor het eerst in 15 jaar evenaart 

een atleet de prestatie van Bert 

Jammaer door zich in alle 4 de 

jeugdcategorieën tot kampioen van 

België te kronen. Yorben Verboven 

slaagde er zaterdag in aan de 

Boerekreek met een perfecte 

wedstrijd. 

Na titels in 2011 bij de Jeugd C, 2013 bij de Jeugd B en 2015 bij de Jeugd A werd het opnieuw een 

feestje voor de atleet van het KTT-Zamaro-Wilier team. Hij is absoluut de man van de oneven jaren in 

de kampioenschappen. Yorben kreeg de titel niet cadeau. Vooral een sterke Joris Basslé bood heel 

wat weerwerk. “Ik wist dat Joris een sterke concurrent zou zijn, die is al het hele seizoen goed,” 

vertelde Yorben. “Toen hij na het zwemmen alleen op kop ging, hebben we op de fiets toch lang 

moeten jagen om hem bij te halen. Even heb ik zelfs getwijfeld of we hem zouden terugpakken. In 

het lopen heb ik dan alles gegeven, maar hij bleef lang aanklampen op een paar meter. Ik was dan 

ook superblij met mijn overwinning. Het is een fantastisch gevoel om in alle categorieën kampioen te 

zijn, nauwelijks te geloven,” aldus de KTT-Zamaro-Wilier atleet. 

Ook in de andere categorieën was er spanning troef. 
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Zo pakte Robbe De Dobbelaere voor eigen volk enigszins verrassend de Belgische titel bij de Jeugd A 

na een lijf-aan-lijf gevecht met topfavoriet Rik Malcorps. Voor thuisatleet Robbe was het nog maar 

zijn tweede overwinning ooit bij de jeugd. De vorige zege leverde meteen ook goud op in het BK in 

Brugge, twee jaar geleden, toen ook al in de regen. “Ik had nooit verwacht dat ik het in het lopen zou 

halen van Rik. De steun van de thuissupporters zal geholpen hebben zeker?” lachte Robbe. “Toen ik 

hem halverwege het lopen moest laten gaan, dacht ik dat het voorbij was. Maar ik heb nog één keer 

alles gegeven, het gat dichtgelopen en hem voorbijgegaan in de slotfase. En dan was het super om 

hier voor eigen volk mijn tweede zege ooit en alweer een Belgisch kampioenschap te pakken,” aldus 

de SMO-Specialized man. 

Naast de zege van Robbe De Dobbelaere tegen Rik Malcorps was vooral de strijd bij de dames 

juniores interessant om volgen. Laura Swannet was de grote favoriete. Ze beperkte de achterstand 

na het zwemmen tot een halve minuut maar Hanne De Vet en Kiara Lenaertz reden anderhalve 

minuut weg van Swannet. Laura krijgt zo’n gat normaal redelijk vlot dichtgelopen, maar Kiara had 

superbenen en verlengde haar Belgische titel. 

De hele dag bij SMO-Specialized werd bij de Boerekreek gekenmerkt door typisch Belgisch weer. 

Regenbuien werden afgewisseld door opklaringen, maar bij momenten lag het parcours er nat en 

glad bij, met een paar valpartijen tot gevolg. We hopen dat alle jeugdatleten die tegen de vlakte 

gingen, oké zijn… 

 

Krug en Coysman ook in sprinttriatlon sterk 
Posted by: Hans Cleemput 31/07/2017 in Nieuws 

 
Alexis Krug wint de Boerekreektriatlon (foto: Eddie De Hon) 

Voor het eerst werd de Boerekreektriatlon, één van de oudste wedstrijden van het land, over de 

sprintafstand gehouden, maar er mocht opnieuw niet gestayerd worden. Dat speelde in het voordeel 
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van Joke Coysman en Alexis Krug, die in het fietsen de basis legden voor een overtuigende zege. Bij 

de mannen mochten Joachim Wera en Brecht Van Vooren verrassend mee op het podium.  

Thuisatletes Karlien Claus en Maartje Emsens kwamen als eersten uit het water, gevolgd door Sofie 

Rubbrecht en Mieke Suys. Ex-winnares Joke Coysman verloor driekwart minuut maar sloeg al in de 

eerste van twee fietsronden toe en zette de rest op achterstand. In het looponderdeel hield ze vlot 

stand en ze won verdiend de Boerekreektriatlon. Karlien Claus pakte de tweede plaats en een sterk 

lopende Jolien Vandemoortele werd nog derde. Mieke Suys was vierde en eerste veterane. Verder 

kregen we ook de comeback van Melanie Matthys, die knap 6de werd, en ook Sophie Van Hulle was 

er voor het eerst in meer dan een jaar weer bij. Zij werd 18de… 

Bij de mannen ging Alexis Krug van start tot finish aan de leiding. Door zijn kopstart in het zwemmen 

kon SMO-Specialized in achtervolging op Krug het spel tactisch spelen, in de hoop naast Alexis Krug 

ook Lowie Dewitte op het podium te krijgen in hun thuiswedstrijd. Maar dat was zonder een sterke 

Joachim Wera en Brecht Van Vooren gerekend. Zij waren duidelijk de snelsten van de achtervolgende 

groep en streden in een langgerekte sprint om de tweede plaats. In die spurt was Wera net iets 

sneller dan Van Vooren. Dewitte werd vierde, Matthias Laureys vijfde. 

 

BK Jeugd en Boerekreektriatlon in beeld 
Posted by: Hans Cleemput 31/07/2017 in Nieuws 

Als u er bij was, geven we u bij deze nog eens de kans om mee te genieten van de beelden van het BK 

Jeugd en de Boerekreektriatlon van afgelopen zaterdag bij SMO-Specialized. En als u er niet bij was, 

krijgt u vanuit deze sfeerreportage een mooi beeld van de titelstrijd bij de jeugd, met onder andere 

Yorben Verboven die geschiedenis schreef en thuisatleet Robbe De Dobbelaere die Sint-Laureins 

deed ontploffen. En geniet ook mee van het spannende verloop van de Boerekreektriatlon in zijn 

nieuwe sprinttriatlon formule.  
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Belgische dubbel in ETU Wuustwezel 
Posted by: Hans Cleemput 13/08/2017 in Nieuws  

 
Er is zondag triatlongeschiedenis geschreven in Wuustwezel. In de triatlongekke gemeente daagden 

duizenden supporters op voor de ETU European Cup en zij waren getuige van een unieke Belgische 

prestatie: een absolute dubbel met winst voor Valerie Barthelemy bij de vrouwen en een splijtende 

overwinning voor thuisfavoriet Marten Van Riel. Bovendien plaatsten drie Belgen zich in de top-10 bij 

de mannen en ook dat is geen alledaagse gebeurtenis… Om maar te zeggen, wat een feest op de 

Bredabaan… 

We moeten eerlijk toegeven dat we eerst onze twijfels hadden toen Marc Herremans een tijd 

geleden de komst van het ETU-circus naar Wuustwezel aankondigde. Want zouden de duizenden 

toeschouwers van de Sterke Peer ook de weg vinden naar het centrum aan de Bredabaan. Het 

antwoord was volmondig “JA”. Want al bij de vrouwenwedstrijd stond het publiek rijen dik langs de 

wisselzone en aan de aankomst. 

Het zwemmen was alvast goed begonnen voor de Belgische vrouwen, met Valerie Barthelemy als 

tweede en Jolien Vermeylen als vierde atlete uit het water. Al in de eerste fietsronde waaide de 

jonge Vermeylen er af, maar Valerie bleef zich goed handhaven en deed haar grote deel van het 

werk. Samen met de Hongaarse Bragmayer, de Sloveense Eva Szaka, de Oostenrijkse Therese 

Feuersinger en de Spaanse Santamaria en Santiago begon ze aan de laatste 5 km lopen. Valerie deed 

het daarin uitstekend. Uiteindelijk bleven ze met drie over. Santamaria, Bragmayer en Barthelemy 

zouden spurten voor de zege. 

“Ik keek opzij en niemand leek echt initiatief te nemen voor de spurt,” vertelde Valerie. “Aangezien ik 

op kop liep, heb ik dan maar zelf aangezet. En het publiek stuwde me vooruit. Dit is ook voor mij een 

compleet onverwachte overwinning en meteen ook mijn grootste zege ooit. Hopelijk recupereer ik 

snel genoeg want dinsdag sta ik aan de start van het BK kwart in Izegem, dus voor mij geen afterparty 
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in Wuustwezel”, aldus de Belgische kampioene op de sprintafstand. Bragmayer werd tweede, 

Santamaria derde. Kirsten Nuyes, die internationaal voor Nederland uitkomt, werd 13de. Jolien 

Vermeylen werd 29ste, Hanne De Vet 30ste en de jonge Laura Swannet liep nog sterk naar een 32ste 

plaats. 

Bij de mannen kregen we een bijna ideaal scenario voor Marten Van Riel. De Belgen zaten met een 

man of vijf in de top-15 na het zwemmen maar we kregen een select groepje van zes met Marten 

Van Riel zelf, landgenoot Peter Denteneer, de Italiaan Gianluca Pozzatti, de Australiër Matthew 

Roberts, de Hongaar Mark Devay en de Amerikaan Tommy Zaferes, trainingsmaatje van Marten. Die 

werd uit de wielen gereden toen hij Pozzatti tot de orde ging roepen omdat de Italiaan te weinig 

meewerkte. Ook in de achtervolgende groep zou Zaferes lossen om uiteindelijk nog heel sterk naar 

een zevende plaats te lopen. 

Vooraan bleef het vlot ronddraaien met vier van de vijf. Want uitgezonderd Pozzatti werkten de 

andere koplopers goed samen. In de wissel stormde Marten Van Riel als eerste weg en ze hebben 

hem niet meer teruggezien. Voortgestuwd door een fantastisch thuispubliek pakte Marten een 

oververdiende overwinning voor eigen volk en bezorgde België zo een historische dubbel. Pozzatti 

werd in een langgerekte spurt nog tweede voor Devay en Peter Denteneer maakte het Belgische 

feestje compleet met een schitterende vierde plaats. Met de uit blessure terugkerende Jonathan 

Wayaffe op 9 kregen we een derde Belg in de top-10. 

Erwin Vanderplancke werd 16de, Noah Servais 18de, Tim Van Hemel 21ste, Christophe De Keyser 

(die veel tijd verloor door een domme penalty, want “Ik zag Marten wegspurten na het zwemmen en 

mikte in alle haast mijn zwembrilletje naast de box”) 23ste,  Alexis Krug 25ste, Jarno Cuypers 27ste, 

Thomas Jurgens 35ste en de jonge Joris Basslé 47ste. 

“Het was ooverdovend en bij elke passage kreeg ik vleugels dankzij het publiek”, vertelde een 

uitgelaten Marten Van Riel. “Af en toe waren er op de fiets die een beurt overgeslagen hebben, maar 

gelukkig hebben we die voorsprong gehouden. In het lopen heb ik kippenvelmomenten gehad. Dit 

was misschien wel de leukste wedstrijd van mijn leven,” aldus Marten Van Riel. 

Ook Peter Denteneer was erg tevreden. “Ik had eigenlijk geen supergevoel vandaag, maar toch werd 

het een goeie wedstrijd. In het begin van het fietsen was ik nog niet sterk genoeg om mee te werken 

maar gaandeweg ging het beter. In het looponderdeel heb ik nog niet dikwijls in de situatie gezeten 

dat ik meeliep voor het podium. Twee keer heb ik een aanval geplaatst tussen een leger supporters, 

maar dat waren wellicht de krachten die ik aan de streep te kort kwam, maar ik ben heel tevreden 

met deze vierde plaats,” aldus Peter. 
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Tine Deckers haalt ook Embrunman binnen 
Posted by: Hans Cleemput 15/08/2017 in Nieuws  

 
Het is volgens veel atleten de zwaarste long distance triatlon ter wereld en sinds vandaag staat hij 

ook op het palmares van Tine Deckers. Die laat in 2017 Hawaii schieten, stelde drie heel andere 

doelen en pakte zondag ook haar zo gegeerde drie op drie. Na winst in Geraardsbergen en Alpe 

d’Huez was het nu ook raak in de Embrunman. Ze had het redelijk lastig de hele dag, moest in de 

marathon een gat van ruim zes minuten dichten, maar liep op karakter naar de overwinning. Timothy 

Van Houtem pakte een mooie vierde plaats bij de mannen nadat hij een tijdje als tweede lag. 

Tine Deckers heeft vandaag in Frankrijk de Embrunman gewonnen, misschien wel de zwaarste 

triatlon ter wereld op de lange afstand. Tine legde de 3,8 km zwemmen, 188 km fietsen in de 

Alpen en 43 km lopen af in 10:51:14. Carrie Lester (Australië; 10:54:36) werd tweede, Charlotte 

Morel (Frankrijk; 11:04:19) pakte de derde plaats. Met deze overwinning haalt Tine een 3 op 3 in 

de zomerwedstrijden waarin ze wilde pieken. Ze won in juli ook al de Challenge Geraardsbergen en 

de Alpe d’Huez Triathlon. “Dit is genieten,” aldus Tine na de wedstrijd. Ze moest mentaal en 

fysiek wel heel diep gaan. “Ik heb echt afgezien. Het was loodzwaar.” 

Tine begon aan de wedstrijd met een prima zwemprestatie, ondanks het feit dat het eerste deel nog 

voor zonsopgang en dus in het donker moest worden gezwommen.  Ze kwam als vierde uit het water 

op vijf minuten van snelste zwemster Morel en een minuut na Menegon en Lester. Op de fiets 

werkte Tine zich al snel naar de tweede plaats, maar tijd inhalen op Morel zat er niet in. 

Geen superbenen of een loodzwaar parcours, ze wist het zelf niet. Het plan om het verschil te maken 

in het fietsen, kon ze in ieder geval opbergen. Met een achterstand van 6:30 op Morel begon ze aan 

de marathon. Daarvoor had ze dan weer wel superbenen meegebracht. Al in de eerste ronde van 

drie had Tine de leiding overgenomen. Ze zou de eerste plaats niet meer afgeven, ondanks 

een sterk remonterende Lester en een protesterende maag. 
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“Alles deed pijn, de hele tijd…” 

“Wat was dat allemaal? Zo zwaar! 

Alles deed pijn, de hele tijd,” vatte 

Tine haar wedstrijd samen. “En dan 

wordt het ook een mentale 

wedstrijd. Zeker toen Lester op het 

einde kwam opzetten. Dan moet je 

doorbijten en je hoofd erbij houden. 

Ik was zo blij dat mijn partner/coach 

Pieter en heel veel Belgische 

supporters er waren. Die hebben 

op de moeilijke en belangrijke 

momenten het verschil 

gemaakt. Want zelfs op de fiets was 

het vandaag hard werken. Het 

voelde aan alsof ik geen goeie 

benen had, maar misschien was het 

ook wel het parcours. Het is de hele 

tijd draaien, keren, 

klimmen, schakelen, … Natuurlijk 

heb ik niet slecht gefietst, maar 

het gevoel was minder dan in Alpe 

d’Huez. Voor mijn doen heb ik dan 

weer wel goed gelopen. 

Ook het loopparcours was kei-zwaar, 

drie keer die steile helling op. Niet 

voor niets noemen ze dat ‘de muur’. 

Ondertussen had ik ook last van 

mijn maag; ik ben zelfs even moeten stoppen om naar het toilet te gaan. Maar de vele supporters 

maken er ook een hele toffe wedstrijd van. Zelfs om zes uur ’s morgens stond er een massa volk in 

het donker te supporteren. Dat is echt fijn. Ik ben blij dat ik de Embrunman nu eindelijk gedaan heb. 

Die stond al zo lang op mijn verlanglijstje. Maar ik weet niet of ik hem volgend jaar opnieuw wil 

meedoen. Zo afzien… Deze wedstrijd gaat een hele tijd in mijn benen zitten. De bedoeling is om dit 

najaar een Ironman wedstrijd mee te doen om punten te verzamelen voor Ironman Hawaï 2018. 

Maar welke wedstrijd zal afhangen van mijn herstel. Eerst even bekomen.”  

Bij de mannen won Marcel Zamora voor de zesde keer met een tijd van 09:43:13. Timothy Van 

Houtem werd knap vierde. Van de andere Belgen proberen we later nog updates te brengen. 
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Tim Van Hemel wint eerste T3 
Posted by: Hans Cleemput 10/09/2017 in Nieuws  

De voorlaatste manche van de T3 team triathlon series bracht de Belgische topploegen opnieuw naar 

heuvelachtig terrein. Door wegenwerken in het centrum van La Roche werd de wedstrijd verplaatst 

naar Nisramont. Daar kregen de atleten vlak na het zwemonderdeel een stevige klim voor de wielen. 

Dat lag Tim Van Hemel wel, die in het lopen de winst pakte voor Jorik Van Egdom. Katrien Verstuyft 

rekende in het lopen af met een sterke Charlotte Deldaele. Atriac en SMO-Specialized pakten de zege 

per ploeg. 

Bij de vrouwen bleek Katrien Verstuyft de inspanningen van haar zege in Knokke goed verteerd te 

hebben. Ze ging meteen aan kop met Charlotte Deldaele en Kiara Lenaertz. De Belgische 

junioreskampioene moest de twee laten gaan tijdens het klimmen en volgde halfweg in een groepje 

met Sara Van De Vel, Ine Couckuyt en Emma Claisse. Deldaele en Verstuyft pakten een stevige 

voorsprong en zouden het onder elkaar uitvechten in de 5 km lopen. Op een natgeregend 

loopparcours was Katrien Verstuyft de snelste voor Charlotte Deldaele. Atriac Antwerpen pakte 

opnieuw de ploegenzege en niets staat de eindzege in de T3 nog in de weg nu. TRIGT-Arena-Fuji-CBD, 

met een sterke Emma Claisse, werden tweede. EFC-ITC pakte de derde plaats. 

In de mannenwedstrijd kregen we een select kopgroepje van zes met onder andere Tuur Lemmens 

maar ze kregen al snel het gezelschap van een groot peloton met daarin zowat alle favorieten. In de 

slotfase van de 20 km fietsen gingen nog een paar atleten in de aanval, met Belgisch kampioen 

Arthur De Jaegher op kop. Die begon samen met Dylan Magnien aan de 5 km lopen. Maar uit de 

grote groep rukte Tim Van Hemel in één keer op naar voor. De atleet van SP&O Mechelen deed het 

in de Nederlandse Eredivisie al schitterend met Squadra Eindhoven maar in Nisramont pakte hij zijn 

allereerste T3 overwinning. Beloftenwereldkampioen Jorik Van Egdom werd tweede en pakte 

daarmee belangrijke punten voor SMO-Specialized. Die pakten de dagzege voor KTT-Zamaro-Wilier 

en TRIGT-Arena-Fuji-CBD. 

Door die uitslag blijft het spannend tussen de top-3 en zal de laatste manche in Lille op 24 september 

beslissend zijn. 

In de individuele sprinttriatlon wonnen eerder op de dag Antoon Houben en Charlotte Dewilde. 
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Truyers en Van Houtem pakken winst in LD Nisramont 

Posted by: Hans Cleemput 10/09/2017 in Nieuws 

 
Van Houtem leidt voor Mets (foto: Picture Lore) 

Timothy Van Houtem domineerde zondag de long distance triatlon van La Roche in en rond 

Nisramont. Timo had een vrij goed zwemnummer, kwam erg snel vooraan aansluiten en ging er in de 

slotronde alleen vandoor op de fiets. In het lopen liep hij verder uit om een week na Gerardmer 

alweer sterk uit te pakken. Bij de vrouwen was Stefanie Adam onvoldoende hersteld van haar 

Ironmanzege in Vichy. En dus kregen we een open wedstrijd waarin Marjolein Truyers van start tot 

finish aan de leiding ging. 

Marjolein kwam samen met Lies Vermont uit het water van de Barrage van Nisramont na 1500 meter 

zwemmen, maar al in de eerste kilometers van de 70 km fietsen ging ze er alleen van door. Leen 

Vanden Daelen nestelde zich op de tweede plaats en met Sweta Meersman op drie en een 

oprukkende Veerle D’Haese bleef het spannend. Truyers fietste ruim negen minuten weg en hoewel 

ze vooraf onzeker was of ze fysiek volledig in orde was om nog 15 km op een zwaar parcours te 

lopen, ging ook het laatste onderdeel vlot. Truyers pakte een verdiende overwinning met ruime 

voorsprong op Leen Vanden Daelen. Veerle D’haese pakte de derde plaats in van pechvogel Sweta 

Meersman die twee keer ten val kwam en met een slepend wiel kampte tijdens het fietsen. 

Bij de mannen zaten de favorieten dicht bij elkaar na het zwemmen, met Lars Baeyens en Tom Mets 

op kop. Tijdens de 70 km fietsen namen Tom Mets en Timothy Van Houtem het voortouw. In een 

achtervolgend drietal kregen we Wouter Vander Mast, Whytic Priem en David De Grooff, maar niet 

ver daarachter rukten Quentin Dalaiden, Witze Vanhoutte en Benny De Schrooder op. In de 15 km 

lopen stond er geen maat op Timothy Van Houtem. Die was in de slotronde 40 seconden weggefietst 

van Tom Mets. De Belgische kampioen lange afstand keek na 1 ronde lopen al tegen een achterstand 

van twee minuten aan. Goud en zilver waren vanaf dan duidelijk, maar de strijd voor de derde 
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podiumplaats werd nog erg spannend. Uiteindelijk haalde de Waalse triatleet Quentin Dalaiden het 

voor de deze week jarige Whytic Priem en Wouter Vander Mast. 

“Gewonnen in mijn La Roche/Nisramont vandaag,” vertelt Timo. “Voor mijn doen heb ik goed 

gezwommen, inclusief een duik zoals “een orka die op pensioen is” (volgens de poepa). Ik was iets te 

onstuimig vertrokken op de fiets en dan toch gevoeld dat de wedstrijden van de voorbije weken er in 

hingen. En dus respect voor Belgisch kampioen Tom Mets die ontzettend sterk was en dat daags na 

de T3 series. In het lopen gelukkig voor de trailschoenen gekozen (bedankt voor de tip Wim De 

Doncker), t’was lastig vandaag maar heel blij dat ik La Roche voor de 3e keer kon winnen. Jammer 

genoeg verdwijnt ie van de kalender,” aldus Timo. 

 

Van Houtem wint Challenge Madrid 
Posted by: Hans Cleemput 24/09/2017 in Nieuws 

 
De Challenge van Madrid, een triatlon over de volledige afstand, werd een enorm succes voor de 

Belgen, met twee podiumplaatsen. Timothy Van Houtem zette de kers op de taart van zijn sterke 

seizoen met een knappe overwinning. Bij de vrouwen lag Sofie Goos een tijd aan de leiding en zij 

pakte het brons in Spanje. 

Het was de eerste keer dat de Challenge Family te gast was in Madrid. Na 3,8 km zwemmen, 180 km 

fietsen en 42 km lopen pakte Timothy Van Houtem de zege in 8u33’23, voor de Deen Lukas Kramer 

(8u49’09) en de Spanjaard Alejandro Perez (8u56’21). Opvallend: bij de mannen werd Joeri Van 

Houtem de tweede age grouper overall. De broer van Timo won zijn M40 age group in 10u02’11. 
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XIII. Beeldmateriaal 
 

Eigen beeldmateriaal 

22/01/2017 - Run & Bike Eeklo - https://www.youtube.com/watch?v=aJHoMZy4dnE 

 

19/03/2017 - T3 series Herderen - https://www.youtube.com/watch?v=uKL9zflNBpQ 

 

4/06/2017 - Boerekreek Triatlon 2017 Sint-Laureins - Promo Video - 

https://www.youtube.com/watch?v=58S3DkfRto8 

 

29/07/2017 - BK Jeugdtriatlon 2017 Sint-Laureins - 

https://www.facebook.com/smospecialized/videos/1417299671670096/ 

 

28/08/2017 - SMO-Specialized Youth @ Mt Ventoux - 

https://www.youtube.com/watch?v=eH2Z37uk6zE 

 

 

Team Triathlon Series 

30/06/2017 - T3 Series Sprinttriatlon Geraardsbergen 2017 - https://vimeo.com/224198872 

 

19/08/2017 - T3 Team Triatlon Series - Sprinttriatlon DEINZE - https://vimeo.com/230493614 

 

9/09/2017 - T³ Team Triatlon Series - Sprinttriatlon LA ROCHE - https://vimeo.com/233532237 

 

 

AVS – Sport 40 – Studio 40 

11/07/2017 - GESPREK MET FRANK OOSTERLINCK EN SIMON DE CUYPER (BOEREKREEKTRIATLON 

2017) - https://vimeo.com/225057586 

 

29/07/2017 - AVS Nieuws - BK triatlon voor jeugd in Sint-Laureins - https://vimeo.com/228028330 

 

 

3athlon.be (CenCe.TV) 

29/07/2017 - Sint-Laureins: BK Jeugd & Boerekreektriatlon 2017 - CenCe TV - 

https://www.youtube.com/watch?v=-lgHgZ9SuE8 

 

29/07/2017 - BK Triatlon Jeugd A 2017 - Sint-Laureins - CenCe TV - 

https://www.youtube.com/watch?v=EYZChFIkmVM 

 

29/07/2017 - BK Triatlon Junioren 2017 - Sint-Laureins - CenCe TV - 

https://www.youtube.com/watch?v=Afb1hVyMsIs 

 

29/07/2017 - Alexis Krug en Joke Coysman winnen Boerekreektriatlon 2017 - CenCe TV - 

https://www.youtube.com/watch?v=dMkmqI1rhDo 
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Sporza.be 

2/07/2017 - Challenge Geraardsbergen 2017 - 

https://www.facebook.com/ChallengeGeraardsbergen/videos/1390983790977453/ 

 

 

Focus & WTV 

8/10/2017 - WEST-VLAMINGEN AAN DE START IN IRONMAN HAWAII - http://www.focus-

wtv.be/sport/west-vlamingen-aan-de-start-ironman-hawaii 

 

 

Triatlon Channel 

27/07/2017 - Christian Kramer y Tine Deckers vencen la XII edición del Alpe d´Huez Triathlon LD - 

https://www.youtube.com/watch?v=ABOnX5PmxZo 

 

24-09-2017 - Van Houtem y Roberts se llevan la primera edición del Challenge Madrid - 

https://www.youtube.com/watch?v=CqYtQ-uD-4E 

 

24/09/2017 - Timothy Van Houtem, Alejandro Santamaría y Ramón Ejeda entrevistados tras el 

Challenge Madrid - https://www.youtube.com/watch?v=8_X4pV3DXuU 

 

Canal+Sport 

27/07/2017 - Alpe d'Huez Triathlon 2017: the 52min coverage (By Canal+Sport) - 

https://www.youtube.com/watch?v=EuKfnQ1uYmI 
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XIV. 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 

- Materiële ondersteuning 

- Aanmaken nieuwsbrieven 

- Administratie evenementen 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Bieke Verscheure 
Taken: 

- Ondersteuning website 

- Aanspreekpunt recreanten 
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XV. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Myrthe de Ruysscher 
- Jeugdtrainer 
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Tim De Vilder – teamcoach 
- Opstellen jaarplanning en trainingsschema’s atleten 

- Overleg en coördinatie trainers 
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