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Inleiding
Door het succes van de voorbije 2 jaren heeft het SMO-triatlonteam terug verschillende
topatleten en recreanten aangetrokken wat het totaal brengt op meer dan 50 actieve
triatleten en duatleten. De interne structuur werd aangepast waar nodig, om zo voor de
toekomst een goede fundering op te bouwen met een mix van jong talent, recreatieve
sporters en topsporters. Eén team waar men vanaf de basis alle mogelijkheden krijgt om
zich verder te ontwikkelen.
Het bestuur en atleten kunnen terugblikken op een zeer succesvol jaar. Niet minder dan 4
Belgische titels (ploegenduatlon, lange afstand elite en beloften, Olympische afstand
beloften), de overwinning in de volledige triatlon Limburg 226, selecties voor EK‟s en
WK‟s voor onze beloften, diverse provinciale titels en overwinningen op regionale loop-,
zwem-, en wielerwedstrijden werden behaald door onze atleten. Twee atleten konden
hun deelname verzekeren voor Ironman Hawaï.
Meer dan 15 eindoverwinningen in de triatlon- en duatlonsport en meer dan 20
podiumplaatsen werden behaald door “de rode brigade”.
Bij deze willen wij ook de sponsors, de mensen van de pers en alle sympathisanten
bedanken voor hun steun aan en interesse in het SMO-triatlonteam. Hopelijk mogen we
ook op hun steun en vertrouwen rekenen voor het komende seizoen.
Deze bundel is een verzameling van alle persberichten en promomateriaal van het
voorbije jaar. Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij onze bestuursleden.
Sportieve groeten,
namens het bestuur
www.smo-triatlonteam.be
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1. Uitslagen

Date

Place

Name

08/mrt

X-athlon Belgium

Matthys

Date

Location

Name

21/mrt

Veloopzwem De Haan

Swim

Bike

Run

Time

00:16:50 00:58:24 00:10:00 01:25:14

Place

Age-gr.

3

D24: 3

Swim

Bike

Run

Time

Place

Age-gr.

De Cuyper

-

-

-

01:08:36

1

H

Vandermoere

-

-

-

01:13:53

13

H

Dupont

-

-

-

01:22:54

1

D

Matthys

-

-

-

01:27:14

2

D

Swim

Bike

Run

Time

Place

Age-gr.

6

PRO 6

Date

Location

Name

05/apr

Ironman South-Africa

Dupont

Date

Location

Name

01/mei

BK ploegen Charleroi

SMO heren tri

01:05:09 05:27:09 03:36:23 10:13:40

Swim

Bike

Run

Time

Place

Age-gr.

-

-

-

01:02:28

2

H

-

-

01:21:02

6

D

00:41:59 00:11:47 01:19:11

1

D

Place

Age-gr.

11

H30: 4

SMO dames tri

-

SMO dames dua

0:25:24

Date

Location

Name

Swim

Bike

Run

Time

10/mei

1/4 tr. Buschhütten (D)

Dewilde

Date

Location

Name

Place

Age-gr.

10/mei

1/4 triatlon Geel

Vd Hoogerstraete

00:16:27 00:58:16 00:35:13 01:49:56

4

HU23:1

De Vreese

00:16:34 01:00:31 00:36:19 01:53:24

12

H24: 11

Gokel

00:18:50 01:00:09 00:34:31 01:53:30

13

H24: 12

De Caluwé

00:20:28 01:02:16 00:35:49 01:58:33

29

H24: 27

Dobbelaere

00:18:10 01:00:50 00:41:24 02:00:24

34

HU23: 4

Lasoen

00:20:39 01:04:31 00:38:45 02:03:55

50

H24: 44

Hellebuyck

00:20:34 01:06:39 00:49:36 02:16:49

Dupont

00:23:23 01:04:40 00:41:27 02:09:30

6

D24: 6

Matthys

00:25:33 01:06:33 00:46:17 02:18:23

11

D24: 10

Place

Age-gr.

3

H

00:14:00 00:56:42 00:35:42 01:46:25

Swim

Swim

Bike

Bike

Run

Run

Time

Time

H40: 33

Date

Location

Name

17/mei

1/2 triatlon Leuven

Gokel

00:33:15 02:07:00 01:13:49 03:54:04

De Vreese

00:31:55 02:08:14 01:17:15 03:57:24

6

H

Dewilde

0:34:05

11

H

02:06:44 01:21:38 04:02:27
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Date

Location

Name

31/mei

1/4 triatlon St-Laureins

De Cuyper
Gokel

Swim

Bike

Place

Age-gr.

00:12:10 01:02:57 00:34:59 01:50:06

1

HU23: 1

00:12:48 01:02:26 00:37:05 01:52:19

2

H24: 1

Dobbelaere

00:12:15 01:00:42 00:44:17 01:57:14

4

HU23: 2

De Caluwé

00:14:30 01:02:48 00:38:11 01:57:24

5

H24: 2

Staelens

00:14:05 01:04:09 00:42:35 02:00:49

16

H24: 10

Lasoen

00:14:25 01:06:32 00:42:35 02:01:07

18

H24: 11

Saey

Run

Time

00:42:52 02:05:24

39

H24: 24

Boelens

00:15:49 01:07:29 00:46:36 02:09:54

62

H24: 34

Dormaels

00:12:18 01:09:59 00:48:43 02:10:50

65

H24: 36

Cardon

00:17:33 01:10:47 00:49:17 02:11:48

77

H24: 43

Philips

00:18:08 01:09:20 00:44:39 02:12:07

80

H40: 14

Haeck

00:47:23 02:14:05

88

H24: 49

De Smet

00:16:33 01:10:25 00:47:30 02:14:28

90

H24:51

Blomme

00:14:01 01:13:51 00:46:46 02:14:38

91

H24: 52

Hellebuyck

00:13:27 01:19:53 00:55:25 02:15:18

101

H40: 20

De Vrieze

00:16:27 01:09:17 00:50:43 02:16:27

116

H24: 64

De Ridder

00:17:30 01:10:14 00:49:40 02:17:24

120

H24: 65

Slock

00:16:16 01:15:33 00:49:09 02:20:58

140

H24: 69

Smitz

00:16:39 01:14:56 00:51:35 02:23:08

160

H24: 75

De Roos

00:20:14 01:15:36 00:48:28 02:24:18

167

H24: 79

Overmeire

00:18:06 01:12:43 00:58:49 02:29:38

195

H24: 86

Vandaele

00:16:49 01:16:02 00:58:16 02:31:07

200

H24: 87

Beerens

00:16:48 01:17:17 00:57:24 02:31:29

204

H24: 89

Ost

00:17:23 01:21:07 00:56:10 02:34:40

223

H24: 94

Caneele

00:22:55 01:20:26 01:13:42 02:57:03

266

H24: 98

Van Meirvenne

00:12:49 01:22:13

Dupont

00:15:09 01:08:53 00:44:56 02:08:58

4

D24: 3

Matthys

00:16:28 01:08:48 00:44:30 02:09:46

5

D24: 3

Vyncke

00:20:28 01:14:22 00:47:07 02:21:57

10

D24: 8

Haers

00:24:12 01:26:29 01:00:14 02:50:55

35

D24: 27

Place

Age-gr.

Swim

Bike

DNF

Date

Location

Name

Run

Time

14/jun

ETU Ferrol (E)

De Cuyper

Date

Location

Name

Place

Age-gr.

20/jun

1/4 triatlon Brugge

Dobbelaere

00:11:51 01:07:27 00:32:23 01:58:50

10

H

Vandermoere

00:12:19 01:08:31 00:36:28 02:00:45

16

H

Dupont

00:24:28 01:12:23 00:41:38 02:11:40

6

D

Place

Age-gr.

14

H30: 1

00:19:26 01:19:32 00:32:18 01:51:50

Swim

Swim

Bike

Bike

Run

Run

Time

Date

Location

Name

Time

28/jun

Ironman Nice (F)

De Vreese

00:53:22 05:09:14 03:12:36 09:21:43

Dewilde

00:58:05 05:11:18

HU23: 3

DNF
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Date

Location

Name

28/jun

1/4 triatlon Eeklo

Vd Hoogerstraete
Dobbelaere

Swim

Place

Age-gr.

00:12:23 00:57:17 00:35:38 01:45:18

1

H

00:13:19 00:58:06 00:34:51 01:46:16

2

H

Vandermoere

00:14:14 01:00:42 00:36:50 01:51:46

6

H

Hellebuyck

00:16:24 00:59:56 00:47:48 02:04:08

31

H

Dupont

00:16:17 01:03:58 00:42:07 02:02:27

2

D

Matthys

00:17:40 01:05:55 00:41:46 02:05:21

3

D

Ingels

00:17:32 01:02:40 00:48:31 02:08:43

5

D

Time

Place

Age-gr.

01:53:22

2

H

Time

Swim

Bike

Location

Name

05/jul

1/4 triatlon Grimma (D)

De Cuyper

Date

Location

Name

Place

Age-gr.

05/jul

Ironman Klagenfurth

Gokel

00:54:43 04:48:23 03:02:26 08:50:14

18

H30: 1

De Caluwé

00:59:41 04:50:25 03:06:26 09:02:14

24

H30: 2

Place

Age-gr.

Swim

Bike

Run

Date

Location

Name

11/jul

Zwemloop Sluis

Vd Hoogerstraete

00:09:02

00:25:46 00:36:06

1

H

Matthys

00:12:47

00:29:23 00:43:54

1

D

Place

Age-gr.

Swim

Bike

Run

Time

Date

Swim

Bike

Run

Location

Name

03/aug

BK sprint Antwerpen

De Cuyper

00:08:16 00:26:20 00:16:00 00:54:04

7

HU23: 3

Vd Hoogerstraete

00:08:01 00:26:33 00:16:33 00:54:33

10

HU23: 4

Place

Age-gr.

Location

Name

03/aug

1/8 triatlon Eupen

Vandermoere

00:07:19 00:41:52 00:23:44 01:12:55

1

HU23: 1

4/aug

BK 1/2 triatlon Eupen

Gokel

00:34:24 02:21:43 01:17:10 04:13:17

1

H24: 1

Dewilde

00:37:38 02:23:49 01:18:59 04:20:26

8

H24: 8

Dobbelaere

00:34:40 02:28:02 01:23:24 04:26:06

14

HU23: 1

De Caluwé

00:39:17 02:42:01 01:21:42 04:43:00

36

H24: 26

Dupont

00:39:30 02:39:36 01:28:28 04:47:34

4

D24: 4

Matthys

00:44:00 02:45:39 01:35:10 05:04:49

6

D24: 6

Place

Age-gr.

Bike

Run

Time

Date

Swim

Bike

Run

Time

Date

Swim

Bike

Run

Run

Time

Date

Location

Name

Time

15/aug

1/4 triatlon Izegem

De Cuyper

00:20:23 00:58:51 00:37:06 01:56:19

5

HU23: 1

Vandermoere

00:22:13 01:03:10 00:40:51 02:06:13

24

HU23: 6

Vd Hoogerstraete

DNF

Dobbelaere

DNF
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Date

Location

Name

Swim

23/aug

1/8 triatlon Mr T Gent

Matthys

00:13:06 00:33:48 00:22:23 01:12:03

4

D24:2

Vd Hoogerstraete

00:09:40 00:28:42 00:18:12 00:58:32

1

HU23: 1

Place

Age-gr.

1

D24: 1

Swim

Bike

Bike

Run

Run

Time

Time

Place

Age-gr.

Date

Location

Name

23/aug

1/1 triatlon Neerpelt

Dupont

Date

Location

Name

Place

Age-gr.

02/sep

1/4 triatlon Knokke

Vd Hoogerstraete

00:13:53 01:03:53 00:33:27 01:51:57

4

HU23: 1

Dewilde

00:15:50 01:03:25 00:34:42 01:54:45

7

H24: 5

Gokel

00:16:03 01:06:45 00:33:13 01:56:54

11

H24: 8

Vandermoere

00:16:01 01:09:03 00:33:31 01:59:39

19

HU23: 5

Dobbelaere

00:15:53 01:06:55

01:59:53

20

HU23: 6

De Caluwé

00:17:48 01:08:05 00:34:56 02:01:42

25

H24: 17

Lasoen

00:17:36 01:12:55 00:37:14 02:08:10

47

H24: 28

Dupont

00:17:59 01:12:58 00:38:53 02:10:52

9

D24: 8

Matthys

00:20:22 01:15:32 00:39:46 02:16:48

11

D24: 13

Place

Age-gr.

01:00:53 05:11:20 03:21:58 09:34:11

Swim

Swim

Bike

Bike

Run

0:36:10

Run

Time

Date

Location

Name

09/sep

WK ¼ tr. Gold Coast
(Au)

Time

De Cuyper

Date

Location

Name

04/okt

Challenge Barcelona (E)

Dupont

01:06:43 05:11:05 03:20:51 09:08:01

5

D24: 5

Lasoen

01:04:07 05:07:26 03:55:28 10:13:55

167

H24: 33

Dewilde

00:53:55 04:37:13

HU23:
32

00:18:50 00:59:15 00:32:38 01:51:25

Swim

Swim

Bike

Bike

Run

Time

Place

Age-gr.

DNF

Date

Location

Name

10/okt

IM Hawaii (USA)

De Caluwé

01:04:18 05:11:53 03:17:10 09:38:48

Run

Time

Gokel

01:01:19 05:03:09

Place

Age-gr.

137

H30: 15

DNF
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2. Promomateriaal







250 Affiches triatlon Sint-Laureins (met vermelding van hoofd- en co-sponsors)
Promotie-tentje, spandoeken, magneetstickers en stickers die gebruikt worden bij
activiteiten en wedstrijden
1 Teamwagen en 15 wagens met sticker „SMO-triatlonteam‟
Teamkledij
Teamsite: www.smo-triatlonteam.be (meer dan 5000 bezoekers per maand)
Persoonlijke websites atleten: www.michaeldewilde.com, www.jourygokel.be en
www.dominicdecaluwe.be
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3. Persartikels uit kranten en weekbladen

Artikel 1: Het Laatste Nieuws (26-11-2008)

Artikel 2: Het Laatste Nieuws (30-12-2009)
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Artikel 3: De Eeclonaar (08-01-2009)

Artikel 4:: Vrij Maldegem (16-01-2009)
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Artikel 5: Het Laatste Nieuws (21-01-2009)

Artikel 6: De Eeclonaar (22-01-2009)
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Artikel 7: Vrij Maldegem (23-01-2009)

Artikel 8: Het Laatste Nieuws (04-02-2009)
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Artikel 9: De Eeclonaar (05-02-2009)

Artikel 10: De Eeclonaar (05-02-2009)
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Artikel 11: Het Nieuwsblad (06-02-2009)

Artikel 12: De Eeclonaar (12-02-2009)
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Artikel 13: Vrij Maldegem (13-02-2009)
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Artikel 14: Het Nieuwsblad (24-02-2009)

Artikel 15: De Eeclonaar (26-02-2009)
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Artikel 16: De Eeclonaar (26-02-2009)

Artikel 17: De Eeclonaar (26-02-2009)
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Artikel 18: Vrij Maldegem (27-02-2009)

Artikel 19: De Eeclonaar (12-03-2009)
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Artikel 20: De Eeclonaar (12-03-2009)

Artikel 21: De Eeclonaar (12-03-2009)
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Artikel 22: Vrij Maldegem (13-03-2009)

Artikel 2322: Vrij Maldegem (13-03-2009)
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Artikel 2423: Vrij Maldegem (20-03-2009)
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Artikel 25: De Eeclonaar (21-03-2009)

Artikel 26: De Eeclonaar (21-03-2009)
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Artikel 24: De Weekbode (27-03-2009)
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Artikel 25: Het Eikeblad (Maart 2009)

Artikel 26: Taptoe (29-04-2009)
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Artikel 27: Het Laatste Nieuws (30-04-2009)

Artikel 28: Het Nieuwsblad (03-05-2009)
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Artikel 29: Het Nieuwsblad (04-05-2009)

Artikel 30: Het Laatste Nieuws (05-05-2009)
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Artikel 31: Taptoe (06-05-2009)
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Artikel 32: Het Nieuwsblad (06-05-2009)

Artikel 33: Vrij Maldegem (22-05-2009)

29

www.smo-triatlonteam.be

persmap 2009

Artikel 34: Taptoe (20-05-2009)
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Artikel 35: Vrij Maldegem (22-05-2009)
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Artikel 36: Het Nieuwsblad (26-05-2009)

Artikel 37: Taptoe (27-05-2009)
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Artikel 38: Het Laatste Nieuws (26-05-2009)
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Artikel 39: Het Laatste Nieuws (30-05-2009)

Artikel 40: Eikeblad (Mei 2009)
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Artikel 41: Vrij Maldegem (05-06-2009)

Artikel 42: Het Laatste Nieuws (26-06-2009)
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Artikel 43: Stop & Go (juni 2009)

Artikel 44: Het Laatste Nieuws (02-07-2009)
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Artikel 45: Het Laatste Nieuws (02-07-2009)

Artikel 46: Vrij Maldegem (03-07-2009)
37
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Artikel 47: Vrij Maldegem (03-07-2009)

Artikel 48: Taptoe (08-07-2009)
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Artikel 49: Taptoe (08-07-2009)

Artikel 50: Het Laatste Nieuws (08-07-2009)
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Artikel 51: De Weekbode (10-07-2009)

Artikel 52: Het Laatste Nieuws (10-07-2009)
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Artikel 53: Het Laatste Nieuws (23-07-2009)

Artikel 54: Het Nieuwsblad (23-07-2009)

Artikel 55: Het Nieuwsblad (31-07-2009)
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Artikel 59: De Klaroen (juli 2009)
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Artikel 60: Het Nieuwsblad (04-08-2009)

Artikel 61: Het Nieuwsblad (05-08-2009)
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Artikel 56: Taptoe (05-08-2009)

Artikel 57: Taptoe (05-08-2009)
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Artikel 58: Vrij Maldegem (07-08-2009)

45

www.smo-triatlonteam.be

persmap 2009

Artikel 59: Vrij Maldegem (07-08-2009)
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Artikel 60: De Weekbode (07-08-2009)
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Artikel 61: Het Nieuwsblad (11-08-2009)

Artikel 62: Het Laatste Nieuws (12-08-2009)
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Artikel 63: Vrij Maldegem (28-08-2009)
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Artikel 64: Het Nieuwsblad (02-09-2009)
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Artikel 65: Het Nieuwsblad (03-09-2009)
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Artikel 66: Taptoe (19-09-2009)
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Artikel 67: Het Nieuwsblad (25-09-2009)
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Artikel 68: Taptoe (07-10-2009)
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Artikel 69: Het Nieuwsblad (08-10-2009)
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Artikel 70: Het Laatste Nieuws (10-10-2009)

Artikel 71: Het Laatste Nieuws (12-10-2009)
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Artikel 72: Het Nieuwsblad (14-10-2009)
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Artikel 73: Taptoe (14-10-2009)
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Artikel 74: Taptoe (21-10-2009)
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Artikel 75: Vrij Maldegem (24-10-2009)
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4. Persberichten op het internet
www.hetnieuwsblad.be
04/01/2009: Michaël Dewilde in Kleitse winterduatlon
De winterduatlon in Kleit werd gewonnen door Michaël Dewilde. Hij
haalde het na 3,5 kilometer lopen, 21 kilometer mountainbiken en 1,5
kilometer lopen in een winnend tijd van 59 minuten voor Jeroen Buysse
en de Nederlandse kampioen Wim Nieuwkerk. Anne-Marie Dupont was
de beste bij de vrouwen.

20/01/2009: Hannes Vandermoere naar het SMO-team
Het seizoen 2008 ligt nog maar pas achter de rug of het SMOMeetjesland Triatlon Team maakt al een nieuwkomer voor 2009 bekend:
de jonge belofte Hannes Vandermoere. De 20-jarige Beernemnaar komt
over van het Triatlon Team Brugge.
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08/02/2009: Kennismaking voor Meetjeslandse atleten
Het SMO Meetjesland triatlonteam hield in het
fitnesscentrum Fitform in Eeklo een kennismakingsdag.
Het team van manager Jan Savat is op 3 jaar uitgegroeid
van een 5-koppig vriendengroepje individuen naar een
gestructureerde clubwerking waar teamgeest primeert.

16/02/2009: SMO Triatlon Team rekent op Cyclon
Het SMO Triatlon Team gaat samenwerken met Cyclon. Dat Nederlands
bedrijf voorziet de Meetjeslandse atleten van onderhoudsproducten
voor hun tweewielers. Reinigings, smering- en beschermingsartikelen
moeten het materiaal optimaal in orde krijgen voor de teamwedstrijden
tijdens het komend sportseizoen.

04/03/2009: SMO Triatlon Team op stage in Portugal.
Wanneer in België de koude temperaturen heersen en
het griepvirus de ronde doet, trekt het SMO Triatlon
Team Meetjesland op stage naar Portugal. Via deze
tiendaagse willen Dewilde en co in goede conditie zijn
voor onder andere de Boerekreektriatlon in St-Laureins
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www.tomboudeweel.be (sportjournalist)
Dubbelslag voor SMO Triatlon Team Meetjesland
Simon De Cuyper en Anne-Marie Dupont hebben in De Haan de eerste triatlon van het nieuwe
seizoen gewonnen. De Belgische kampioen ging in de Veloopzwem Bart Aernouts vooraf. Ook bij de
vrouwen ging de zege naar het SMO Triatlon Team Meetjesland. Er stond geen maat op Anne-Marie
Dupont, die in volle voorbereiding is op de Iron Man van Zuid-Afrika over twee weken.
22-03-2009
Triathlon Grand Tournai de beste club in België
Triathlon Grand Tournai (TRI GT), met Axel Zeebroek, heeft de beker van België in Charleroi
gewonnen, ook wel het BK interclub. Het team uit Doornik had na 750m zwemmen, 20 km fietsen
en 5 km lopen) 25 seconden voorsprong op het SMO Traitalon Team Meetjesland en anderhalve
minuut op het Antwerpse Atriac. Bij de vrouwen ging de titel naar Atriac 1, voor NLP.
In de duatlon ging de titel na 5 km lopen, 20 km fietsen en 2,5 km lopen naar TRIGT, voor de
Ironmanagers 2008 en RCBT. De SMO Meetjesland vrouwen waren de beste.
02-05-2009
Stijn Goris boekt eerste zege in Geel
Stijn Goris heeft de triatlon in Geel gewonnen. Hij had na 1,5 km zwemmen, 38,4 km fietsen en 9,6
km lopen ruim een minuut voorsprong op Thierry Verbinnen. Koen Veramme was derde, Tom
Vanden Hoogerstraete vierde. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Sofie Goos, voor Tine
Deckers en Marjolein Truyers.
11-05-2009
Simon De Cuyper wint Boerekreektriatlon
Belgisch kampioen Simon De Cuyper schreef in SintLaureins de Boerekreektriatlon op zijn naam. In deze
kwarttriatlon haalde hij het voor Joery Gokel en Bart
Decru (zie foto). Joke Coysman won bij de vrouwen.

24-05-2009

Simon De Cuyper op het podium in Ferrol
Simon De Cuyper is derde geworden op de European Cup in het Spaanse Ferrol. De overwinning ging
naar de Fransman Yohann Vincent. De Cuyper volgde op een halve minuut. Kjell Verleyssen werd
11de, Marc Geerts 15de en Lander Dircken 31ste.
14-06-2009
Joury Gokel en Sophie De Groote winnen BK in Eupen
Op het Belgisch kampioenschap lange afstand in Eupen veroverde Joury Gokel de titel bij de
mannen. Hij haalde het voor Sylvain Denis en Guillaume Guillodts. Sophie De Groote was de beste
bij de vrouwen voor Inge Van Cauwenberghe en Mieke Dupont.
03-08-2009
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www.3athlon.be (site van triatlonverslaggever Jim De Sitter)
Tim De Vilder de nieuwe trainer van het SMO team
Geschreven door Annick Caneele
vrijdag 28 november 2008
Het SMO-triatlonteam, de club van oa. de Meetjeslandse
atleten Michael Dewilde en Sander Dobbelaere, heeft een
overeenkomst gesloten met trainer Tim De Vilder. De 26jarige licentiaat in de kinesitherapie zal overkoepelend
voor de trainingsbegeleiding zorgen van het topteam van
de Meetjeslanders.
Sportkinesist en coach De Vilder verdiende reeds zijn
strepen als trainingsbegeleider en drijvende mentor van
het Ironmanagers 2008 project.
"Door zijn ruime kennis van trainingsleer,
inspanningsfysiologie en sportpsychologie heeft het
bestuur geopteerd om Tim aan te stellen als trainer van onze atleten. Triatlon is een individuele
sport, waar de meeste atleten experimenteren of indien ze de financiële middelen hebben
individueel opteren voor een trainer. Dit project is dan ook uniek in de triatlonsport, zo hopen we
de groepsband tussen de atleten te versterken door kwalitatieve trainingen. De trainer en
bestuurskader hebben zo een goed zicht op de vorderingen en individuele prestaties van de SMOteamleden." aldus teammanager Jan Savat.
De eerste sportmedische screening met bijhorende tests staan geprogrammeerd bij sportarts Dr.
Van De Velde. Ook staan er de komende weken enkele sportspecifieke clinics op het programma om
zo de atleten op een hoger niveau te brengen. Het triatlonseizoen is voor de meesten nog maar pas
ten einde, maar voor het Meetjeslandse team zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen
gestart.
Mieke Dupont vervoegt SMO-team
Geschreven door Hans Cleemput
woensdag 17 december 2008
Het hing al een tijdje in de lucht en wie de foto's van de eerste
trainingen door Tim Devilder goed heeft bekeken, had haar misschien al
opgemerkt in de achtergrond: het "Brugs Mieke" trekt naar het
Meetjesland. Annemarie Dupont is de nieuwste aanwinst van het SMOteam. De tweevoudig Belgische kampioene duatlon is momenteel in volle
voorbereiding op de Hel van Kasterlee, waar ze twee keer eerder won en
ook nu als topfavoriete aan de start komt. Op haar blog lees je alles
over haar transfer en over haar laatste voorbereidingen op de
winterduatlon van Kasterlee.

Triathlon top-3 in Leuven
Geschreven door Jim De Sitter
zondag 28 december 2008
Op de laatste zondag van het jaar wordt sinds enkele jaren een eindejaarscorrida gelopen. Meer
dan 4200 lopers konden vandaag kiezen uit een 4, 8 of 12km run. Bij de 8km stonden 3 triatleten op
het podium. Belgisch kampioen Simon De Cuyper voert het lijstje aan, voor Peter Croes en Lander
Dircken.
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Winst voor SMO-Team in Meetjeslandse winterduathlon
Geschreven door Annick Caneele
zondag 28 december 2008
Zaterdag 27 december stond in Kleit (Maldegem) de jaarlijkse winterduatlon
op het programma. Een regionale wedstrijd olv. organisator Rudi Van
Landschoot, die enkele Meetjeslandse atleten niet wilden missen.
Zo'n 200 starters stonden klaar voor 3,5 km lopen, 21 km mountainbiken en 1,5
km lopen, zowel duo's als solo-atleten. Het stralende zonnetje was van de
partij en het parcours lag er zeer snel bij, maar de vriestemperaturen en
koude wind maakte het voor deelnemers en supporters toch een ijskoude
onderneming.
Bij het eerste looponderdeel wist Jeroen Buysse, van de Meetjeslandse Triatlon
Vereniging, SMO-atleet Michael Dewilde nog net voor te blijven, maar Michael
nam na km fietsen het commando over van Buysse en de Nederlander
Nieuwkerk.
Zo bouwde Michael zijn voorsprong verder uit tot de tweede wisselzone en won
in een eindtijd van 59' voor Eeklonaar Jeroen Buysse. De derde plaats ging naar
meervoudig Nederlands kampioen duatlon en wintertriatlon, Wim Nieuwkerk.
Bij de jeugd - 18 jaar werd Lovendegemnaar Cas Van Meirvenne 2e jeugdatleet
en eindigde hiermee op een 56e plaats in het totaal klassement.
De nieuwe SMO-atlete Anne-Marie Dupont ging met de
overwinning lopen bij de dames individueel in een
eindtijd van 1u13'15". Mieke Dupont kwam in extremis,
na forfait van teamgenoot Frederik De Vreese, wat
wedstrijdritme opdoen na haar opgave in de Hel van
Kasterlee vorige week.
Bij de duo's gingen wielrenner Bjorn De Baets en
atletieker Bart Bleyaert met de overwinning lopen, die
net iets sneller waren dan de eerst individuele atleet.

Hannes Vandermoere bij SMO
Geschreven door Annick Caneele
zaterdag 24 januari 2009
Het seizoen 2008 is nog maar pas achter de rug of het SMO-Triatlon
Team maakt reeds zijn nieuwkomer voor 2009 bekend. Het talentrijke
Meetjeslandse team zal versterkt worden met de jonge belofte Hannes
Vandermoere. De 20-jarige Vandermoere is één van de beloften in de
triathlonsport, die overkomt van het Triathlon Team Brugge. De atleet
uit Beernem werd in 2007 winnaar bij de junioren in de duatlon in Tielt
en Waardamme.
Het voorbije seizoen was de student graduaat electromechanica derde
belofte op het provinciaal kampioenschap aan het provinciaal domein
"De Boerekreek", na de Meetjeslanders Sander Dobbelaere en Tom
Vanderhoogerstraete. Hij werd ook tweede belofte in de internationale
triatlon te Knokke, tweede in de zwemloop Sluis en triathlon Oedelem.
Vandermoere bereidt zich momenteel intensief voor op het nieuwe
seizoen samen met zijn teamgenoten en zal op zaterdag 23 mei van start
gaan in de Boerekreektriathlon.
"Hannes is een jonge belofte met veel progressiemarge in de 3 disciplines. We moeten zorgen voor
opvolging en doorstroming binnen het team met jonge, beloftevolle atleten, maar de groepssfeer
blijft steeds primeren. De eerste lactaattesten van onze nieuwkomer wijzen erop dat Hannes in de
3 sporten een mooie progressie heeft gemaakt." aldus teammanager Jan Savat.
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Kennismakingsdag voor Meetjeslandse triatleten
Geschreven door Annick Caneele
dinsdag 03 februari 2009
Op zondag 25 januari stond in het fitnesscentrum Fitform
te Eeklo een kennismakingsdag op het programma voor
de Meetjeslandse triatleten.
Het SMO-Team telt vanaf 2009 een 50-tal atleten.
Teammanager Jan Savat ziet zijn team in 3 jaar tijd
uitgroeien van een 5-koppig vriendengroepje individuen
naar een gestructureerde clubwerking waar teamgeest
primeert. "In 2009 bestaat het Meetjeslandse team uit 14
topatleten met als doel de Belgische en internationale
topwedstrijden.
Het topteam fungeert als publiciteitstrekker en
voorbeeldfunctie voor de Meetjeslandse multisport.
Onze doelgroep bij de recreatieve atleten ligt voornamelijk bij diegene die voor het eerst willen
proeven van de triathlonsport. Er zitten ook enkele atleten tussen die overstap maken van een
andere sportdiscipline naar de triathlonsport, de afwisseling in trainingen en uitdaging spreekt hen
aan." doet de teammanager zijn verhaal.
"We willen ons onderscheiden door een kwalitatieve begeleiding van onze leden. De gekwalificeerde
trainers die instaan voor de begeleiding van het team hadden een programma samengesteld voor de
kennismakingsdag, bestaande uit een stabilisatietraining, krachtcircuit, stretching- en een
spinningsessie. Zo maakten de leden kennis met elkaar, het bestuur en het fitnesscentrum."
Triatleet Vander Hoogerstraete sportman van Waarschoot
Geschreven door Annick Caneele
dinsdag 03 februari 2009
Op zaterdag 24 januari werden in de gemeente Waarschoot de
sportlaureaten voor het sportjaar 2008 verkozen tijdens een wervelende
show. De prijsuitreiking werd afgewisseld met optredens, circusacts,
gymclub Waarschoot aan de traditionele turntoestellen én de eindact
"Olympics".
Ere-gast van de avond was Hans Pauwels die twintig jaar geleden
schitterde op de Paralympics in het zwemmen. Ook de Waarschootse
"Jaak Rogge" bracht een bezoekje aan het sportgala en zorgde voor een
ludiek intermezzo!
SMO-atleet Tom Vander Hoogerstraete werd verkozen door de vakjury
tot sportman competitief voor zijn sterk eerste wedstrijdseizoen 2008.
De 21-jarige student, die vanaf 2008 deel zal uitmaken van het SMOtopteam, werd verkozen voor zijn Belgische titel in de ploegentriatlon
en 2 overwinningen in zijn debuutjaar.
Vanaf 2009 krijgt ex-zwemmer Vander Hoogerstraete de mogelijkheid
van de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga om zich verder te ontwikkelen
binnen zijn sport via het Be Gold Project. Via dit project worden
beloftevolle jongeren klaar gestoomd voor de volgende Olympische Spelen. Na de huldigingen in de
diverse categorieën volgde een uitgebreide receptie met lekkers uit het Meetjesland.
SMO organiseert clinic over sportverzorging
Geschreven door Hans Cleemput
vrijdag 27 februari 2009
Het SMO-team organiseert op vrijdag 6 maart 2009 een clinic met als thema sportverzorging. Om
19u30 vangt de heer Johan Vander Steene aan met een uiteenzetting over
sportverzorgingsproducten. De zaakvoerder van Qoleum International gaat verder in over de
verzorgingsproducten en preventieve maatregelen voor een goede verzorging, gericht op triatleten
en sporters.
Aansluitend is er van de heer Cep, manager van Medi Belgium, een sessie over het nut en onzin van
compressiekledij. De firma Medi brengt vanaf 2009 de nieuwe compressiekledij van Cep op de
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Belgische markt. Kan compressiekledij bijdragen tot blessurepreventie en een sneller herstel? Of is
het een modeverschijnsel?
Deze clinic wordt gratis aangeboden aan alle geïntresseerden in de hoofdgebouwen van
hoofdsponsor SMO bvba. Het einde is voorzien omstreeks 21u30.
SMO-team bereidt zich voor in Monte Gordo
Geschreven door Hans Cleemput
woensdag 04 maart 2009
De Algarve in Portugal is blijkbaar een populair
trainingsoord dezer dagen. Niet alleen de nationale
ploeg bereidt er het nieuwe seizoen voor, ook het SMOteam uit het Meetjesland koos voor Monte Gordo als
stageplaats. Annick Caneele bracht verslag uit van de
seizoensvoorbereiding van de rode brigade.
Ook op de blog van coach Tim de Vilder is een leuk
verslag over de stage te vinden.
Wanneer in België de koude temperaturen overheersen
en de griepvirus de ronde doet. Zijn basistrainingen bij
lage temperaturen, sneeuw en ijs, voor triatleten niet
optimaal. Het vraagt veel van het lichaam en
energiesysteem. Om de belangrijke basistrainingen voor zwemmen, lopen en in het bijzonder
fietsen, af te werken, zijn ook enkele SMO-leden naar warmere oorden getrokken. Verschillende
teamleden investeren dan ook het grootste deel van hun jaarlijkse vakantie daarvoor. Terwijl de
meeste profatleten zich, gedurende meerdere weken of maanden, voorbereiden in het buitenland,
zijn de SMO-atleten Michael Dewilde, Joury Gokel, Mieke Depoortere en Mieke Dupont in Monte
Gordo voor een 10-daagse trainingsstage. De Meetjeslandse atleten staan onder intensieve
begeleiding van teamcoach Tim De Vilder. Zoals reeds enkele jaren, is de uitvalsbasis het
bergachtige Portugal waar de nodige fiets- en loopkilometers worden afgewerkt. Voor de
zwemtrainingen of intensieve looptrainigen op de piste gaan ze naar het sportcomplex in Villa Real.
Ook de beloften Tom Vander Hoogerstraete en Simon De Cuyper zijn samen met de Elite atleten van
de federatie in Monte Gordo.
Terwijl de wielerronde van Algarve plaatsvond en de atleten samen met de wielerploegen
Vacansoleil en Sean Kelly Pro Cycling Team logeerden in hetzelfde hotel, wilden ook de
Meetjeslandse atleten niet achterblijven met de nodige trainingskilometers.
Deze meerdaagse stage moest voor de atleten een stimulans zijn om zich intensief voor te bereiden
op hun persoonlijke en teamdoelstellingen: Boerekreektriatlon, kampioenschappen korte en lange
afstand en Ironmans.
Inschrijvingen Boerekreektriathlon vanaf zaterdag 14/3
Geschreven door Jim De Sitter
donderdag 12 maart 2009
Op zaterdag 23 mei 2009 organiseert de gemeentelijke sportraad StLaureins de 23ste uitgave van hun kwart triathlon aan het vernieuwde
sport- en recreatiecentrum "De Boerekreek". Voor de editie 2009
kunnen 400 sportievelingen zich aanmelden voor 1000m zwemmen, 40
km fietsen (niet stayeren) en 10 km lopen in een uniek decor.
De eerste Oost-Vlaming die over de streep komt kan zich tevens kronen
tot Oost-Vlaams Kampioen 2009. De winnaar van vorig jaar, Sentenaar
Sander Dobbelaere, tekent alvast present samen met zijn collega's van
het SMO-triathlon Team Meetjesland voor hun thuiswedstrijd. Ook
diverse Meetjeslandse en nationale toppers hebben hun deelname reeds
bevestigd.
Wie durft de uitdaging aan?
Vorig jaar stonden een 15-tal Sentenaars aan de start van deze
wedstrijd. Ook in de editie 2009 zullen verschillende lokale helden de
uitdaging aangaan. Een haalbare kaart voor iedereen die een beetje
sportief is (min. 18 jaar). Er worden geen tijdslimieten opgesteld per discipline! Iedereen kan deze
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multisport afwerken volgens eigen niveau en mogelijkheden. Inwoners van Sint-Laureins mogen
immers gratis deelnemen aan dit uniek sportevenement.
Op zaterdag 14 maart as. om 8u stipt starten de inschrijvingen voor de jaarlijkse Boerekreek
triathlon aan het provinciaal sportcentrum "De Boerekreek" voor alle andere deelnemers.
Inschrijven kan enkel via de website van de sportraad en nadien dient binnen de 14 dagen de
betaling te gebeuren op een speciaal rekeningnummer dat pas bij inschrijving wordt vrijgegeven.
Sander Dobbelaere sportfiguur 2008
Geschreven door Annick Caneele
donderdag 19 maart 2009
Op 14 maart 2009 werd de jaarlijkse Kampioenenhulde georganiseerd door het gemeentebestuur en
de sportraad Sint-Laureins. Het doel ervan is enerzijds de gemeentelijke sportlaureaten een hart
onder de riem steken voor hun verdiensten en/of hun puike prestaties in de sport en anderzijds wil
de sportraad haar sportlaureaat en haar meest verdienstelijke sportfiguur en club met stijl in de
bloemetjes zetten. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om alle laureaten in de gemeente van
harte te feliciteren voor de bijdrage die zij op hun manier geleverd hebben aan de sport.
Op die feestelijke avond werd de Sportfiguur Competitief 2008 in de sporthal te Sint-Laureins
uitgereikt aan SMO-atleet Sander Dobbelaere. De 21-jarige Sentenaar behaalde de provinciale titel
op de kwarttriatlon in eigen streek en was tevens winnaar van de triatlon in Eeklo. Hij was voor het
seizoen 2008 ook ongeslagen als belofte op de niet-stayerwedstrijden. De SMO-er haalde het voor
Provinciaal kampioen Kristof De Zutter bij de Elite-renners.
De overwinning van sportverdienste ging naar Norbert Van De Keere, al meer dan 17 jaar voorzitter
van WTC Bentille en sturende kracht achter allerlei wielerorganisaties voor jeugd en volwassenen
op de gemeente. Ook zaalvoetbalvereniging De Bierworsten, Steven De Clercq (Wielrennen), Jana
Daniëls (voetbal) en de preminiemen ploeg van Sente Volley gingen met de overwinning lopen in
hun categorie.
In het interview met presentator Martin Heylen was Dobbelaere zeer verrast door zijn overwinning.
"In een minder gekende sportdiscipline is het niet evident om op te boksen tegen de grote mediasporten zoals wielrennen en voetbal, je merkt toch dat de triatlonsport leeft in onze gemeente.
Het is zeer tof dat mensen mijn prestaties en trainingsijver weten te appreciëren." glunderde een
verdiende winnaar. Zijn doelstelling voor 2009 is dan ook duidelijk: "Rustig opbouwen richting het
langere werk en het jaar van bevestiging".
Simon De Cuyper wint Veloopzwem
Geschreven door Hans Cleemput
zaterdag 21 maart 2009
De Veloopzwem in De Haan heeft als traditionele seizoensopener vaak te maken met gure
weersomstandigheden, maar dit weekend waren de weergoden de heren en dames triatleten
welgezind. Onder een stralende lentezon kregen we een aantal schitterende duels te zien, waarbij
de loopfinale tussen Bart Aernouts en Simon De Cuyper het spannendst was.
Duatleet Aernouts heeft ondertussen zijn zwemmen flink bijgeschaafd en kon de hele wedstrijd met
de kopgroep meestrijden. Tegen Belgisch kampioen Simon De Cuyper was echter geen kruid
gewassen. Hij pakte zijn eerste seizoenszege voor Aernouts. Wim van de Wielle hield Pieter Helin
af voor de vierde plaats. Ouwe taaie Nico Huyberechts gaf in de achtervolgende groep een paar
keer fietsles en rondde zijn beukwerk af met een knappe vijfde plaats, voor Marc Pollet en Wout
Moreel. Bij de dames stond er geen maat op Annemarie Dupont. Het Brugs Mieke liep snel uit
tijdens het fietsen en in het lopen kon clubgenote Melanie Matthys haar niet meer bedreigen.
Cathy Billiet werd derde.
Foto's van de Veloopzwem volgen later deze week.
Vier Belgen in eerste ETU-cup wedstrijd
Geschreven door Hans Cleemput
woensdag 01 april 2009
Zondag 5 april wordt in Portugal de Europabeker 2009 op gang geschoten. In deze eerste ETU-cup
wedstrijd in Quarteira komen vier Belgen aan de start. Bij de dames verdedigen Karolien Geerts en
2008-revelatie Alexandra Tondeur de Belgische eer. Bij de mannen zijn SMO-atleet Tom
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Vanderhoogerstraete en Ludovic Dernier onze vertegenwoordigers. Wie de wedstrijden wil volgen,
moet vroeg uit de veren zondag. De mannen starten om 8u45 plaatselijke tijd. De vrouwen om
11u10.
Alexandra Tondeur beste Belg in Portugal
Geschreven door Hans Cleemput
zondag 05 april 2009
Tijdens de openingswedstrijd van het ETU Europacup-seizoen in het Portugese Quarteira hebben
onze Belgische atleten niet voor verrassingen kunnen zorgen. Bij de mannen keek Tom
Vanderhoogerstraete bij het zwemmen tegen een achterstand van 34 seconden aan en dat verschil
kon hij nooit meer goedmaken. Ludovic Dernier verloor slechts een handvol seconden in het
zwemmen, maar werd tijdens het fietsen achteruit geslagen. Ludovic werd uiteindelijk 39ste en
Tom 44ste. De beste Belgische prestatie van zondag kwam op naam van Alexandra Tondeur. De
Waalse zette de traagste zwemtijd neer en wist ondanks dat verlies van ruim 4,5 minuten op de kop
van de wedstrijd toch nog op te rukken naar de 19de plaats. Karolien Geerts eindigde als 27ste.
Naar het land van de rijzende zon
Geschreven door Hans Cleemput
vrijdag 17 april 2009
Vandaag stapte een ruime Belgische delegatie op het vliegtuig richting het land van de rijzende
zon. Maar liefst zes landgenoten gaan de komende weken aan de slag in Azië, voor respectievelijk
de tweede ITU wereldbekerdwedstrijd van het seizoen in Japan en de eerste World Championships
Series wedstrijd in Korea. Op 3athlon.be geven we je de kans om de avonturen van de Belgen vanop
de eerste rij te volgen.
We hebben aan Marc Geerts gevraagd om een dagboek bij te houden van de voorbereidingen en de
wedstrijden. Hij zal samen met zijn companen hier regelmatig bericht uitbrengen. Marc is in Azië in
het gezelschap van Peter Croes, Simon De Cuyper, Lander Dircken, Kjell Verleysen en Ludovic
Dernier.
De eerste opdracht is de ITU wereldbekerwedstrijd van 26 april in het Japanse Ishigaki. Hoofddoel is
zoveel mogelijk punten verzamelen. Want de Belgen mogen in de opener van het nieuwe
Worldchampionships Series circuit met zes atleten starten, maar voor de andere wedstrijden
worden de startbewijzen een stuk duurder en zijn er eerst ITU-punten nodig om Belgen aan de start
te krijgen in de zes volgende races in Madrid, Washington, Kitbuhel, Hamburg, Londen, Yokohama
en de finale in Gold Coast.
Op 3 mei staat Tongyeong in Korea dan ook met stip aangeduid in de agenda's van onze
landgenoten.
Wij spraken Marc Geerts en Kjell Verleysen even kort voor hun afreis naar Japan. Marc wil vooral
ervaring opdoen: "Het is mijn eerste seizoen bij de elites en het zal er ongetwijfeld een stuk
steviger aan toegaan dan bij de beloften. Ik heb dan ook niet echt een idee waar ik me aan mag
verwachten, maar ik ga alleszins mijn best doen. Ik wil zoveel mogelijk leren en tussendoor ook
proberen te genieten van het feit dat ik in Japan en Korea tussen de wereldtop mag starten", aldus
Marc.
Kjell Verleysen, ontspannen én afgetraind, trekt met een dubbel doel naar Azië. "Ik wil in de eerste
plaats natuurlijk ITU-punten sprokkelen, maar het hoofddoel is een selectie afdwingen voor het
Europees Kampioenschap. Dat is niet alleen sportief een belangrijke wedstrijd, ook voor mijn
toekomst bij topsport-defensie moet ik goeie resultaten kunnen voorleggen. Aan de voorbereiding
zal het zeker niet liggen. We hebben een zeer intensieve stage in Frejus achter de rug, waar we
veel pittige trainingen hebben gekregen. Dat ging me goed af en het vertrouwen is er. Ik hoop nu
alleen niet te veel last te krijgen van jetlag in Japan en Korea", besloot Kjell.
Croes 15e in Ishigaki (JP), overwinning voor Australiër Atkinson
Geschreven door Jim De Sitter
zondag 26 april 2009
Onze langenoot Peter Croes is 15e geworden in de wereldbeker wedstrijd in Ishigaki, Japan. "Een
sportieve baaldag" schreef Croes op zijn facebook pagina. De overwinning ging naar de Australiër
Courtney Atkinson. Hij haalde het voor de Russische broers Ivan en Dennis Vasiliev.
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Andere landgenoten in de wedstrijd waren Ludovic Dernier (27), Kjell Verleysen (29), Lander
Dircken (31), Simon De Cuyper (35). Onze reporter ter plaatse, Marc Geerts, haalde helaas de finish
niet.
TRIGT pakt titels in duatlon en triatlon
Geschreven door Hans Cleemput
vrijdag 01 mei 2009
Op de Belgische kampioenschappen per ploeg in Charleroi is TRIGT de grote winnaar geworden. De
club uit Doornik won de duatlon met 12 seconden voorsprong op de Ironmanagers. Op 2'21 werd
RCBT verrassend derde. Bij de dames kroonde SMO zich opnieuw tot kampioen, voor No Limit en
TRIGT. In de triatlon werd het dezelfde driestrijd als vorig jaar. Titelverdedigers SMO en favorieten
TRIGT en Atriac vochten een felle strijd uit. De heren van Grand Tournaisis bleken uiteindelijk het
sterkst en wonnen met 25" voorsprong op SMO en 1'29 op Atriac. Bij de dames ging de triathlon zege
naar Atriac, voor het No Limit Team en TRIGT
Croes weer beste Belg
Geschreven door Hans Cleemput
zondag 03 mei 2009
Nauwelijks een week na Ishigaki stonden zes landgenoten aan de start van de eerste World
Championships Series wedstrijd in Tongyeong, Korea. Na zijn vijftiende plaats vorige week werd
Peter Croes opnieuw beste Belg met een 26ste plaats. Hij maakte samen met Ludovic Dernier deel
uit van een grote groep tijdens het fietsen. De winst ging naar Bevan Docherty die het in een
milimeterspurt haalde van Brad Khalefeldt.
Ludovic Dernier, de enige Waalse atleet in de Belgische selectie, kende alweer een sterk
zwemnummer. Hij stapte op 22 seconden van leiders Lee, Belaubre en Atkinson op het droge. Peter
Croes volgde op 38 seconden van de leiders. Marc Geerts moest tijdens het zwemmen iets meer dan
een minuut toegeven en hij slaagde er net niet in om aan te sluiten bij de grote kopgroep die zich
vormde tijdens de eerste fietskilometers. De overige drie Belgen, Lander Dircken, Kjell Verleysen
en Simon De Cuyper, volgden dan al op meer dan anderhalve minuut en zouden niet meer
meespelen voor de dichte ereplaatsen. Verleysen viel in de slotronde van het fietsen uit met
mechanische problemen.
Na een paar korte ontsnappingspogingen raakten de Amerikaan Mark Fretta en Fransman Frederic
Belaubre voorop. De twee bouwden een voorsprong uit van meer dan een minuut. Tijdens de derde
van vijf ronden op de fiets probeerden Croes en Dernier samen met Matt Reed weg te rijden van de
rest van de achtervolgende groep, maar onze landgenoten kregen geen vrijheid. In de slotronde
slaagden alleen de twee Russen Brukhankov en Polyanski erin om uit de greep van de groep te
blijven.
In het afsluitende lopen was het achter de twee leiders één grote loterij. Dernier was na een trage
wissel al snel uitgeschakeld. Croes liep een tijd met een grote groep mee maar in deze sterk
bezette wedstrijd zat er niet meer in dan een 26ste plaats. Voorin vormde zich een kopgroep van
vier die in een lange spurt onder elkaar de podiumplaatsen verdeelden. Docherty won met
nauwelijks zichtbaar verschil voor Khalefeldt en de verrassende Rus Polyanski. Kris Gemmell werd
vierde. Ludovic Dernier werd 47ste, Marc Geerts 50ste, Lander Dircken 59ste en Simon De Cuyper
65ste.
Kampioenen maken favorietenrol waar
Geschreven door Hans Cleemput
zaterdag 23 mei 2009
De 23ste editie van de Boerenkreektriatlon in Sint-Laureins kende alweer schitterende
omstandigheden. Ruim 320 atleten verschenen aan de start. Regerende Belgisch kampioenen Simon
De Cuyper en Joke Coysman waren de topfavorieten en zij maakten hun rol ook waar. Joke zwom
vanaf de start mee met Veerle Leeten, maar kon tijdens het fietsen en het lopen nooit grote
voorsprong nemen op een sterke Marjolein Truyers. Die moest in een spannende eindstrijd maar een
handvol toestaan op winnares Coysman. Simon De Cuyper kon pas in het lopen toeslaan, nadat
Sander Dobbelaere de wedstrijd hard had gemaakt tijdens het fietsen.
Joke Coysman, nog niet honderd procent hersteld van ziekte (die haar weghield van de wedstrijden
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in Geel en Leuven), startte sterk in de voeten van Veerle Leeten. Tijdens het fietsen kwam
Marjolein Truyers echter terug tot op acht seconden. Titelverdedigster Coysman nam wat extra
voorsprong in de wissel, maar die wist Truyers opnieuw teniet te doen halfweg het lopen. Maar
nadat Joke Coysman opnieuw versnelde was haar tweede zege op rij in Sint-Laureins een feit.
Marjolein Truyers kwam een handvol seconden te kort, maar was tevreden met zilver. Een tevreden
Francoise Wellekens troefde Anne-Marie Dupont voor de derde plaats af tijdens het lopen.
Bij de mannen kwamen Frederik Dormaels, Simon De Cuyper en Bart Decru samen uit het water.
Sander Dobbelaere moest slechts vijf seconden toegeven en ging er op de fiets meteen stevig van
door. Hij bouwde een voorsprong van 2'10 uit tijdens het fietsen, maar kreeg in de afsluitende 10
km lopen net als in Geel opnieuw last van krampen. Sander viel daardoor terug naar de vierde
plaats. Voor de overwinning was het al snel duidelijk dat Simon De Cuyper de sterkste loper was.
Hij nam al snel twee minuten voorsprong op Youry Gokel en vier op Bart De Cru. Achter
Dobbelaere maakte Dominic Decaluwé het SMO-succes vol door als vierde roodhemd in de top-vijf te
finishen.
Opmerkelijk waren ook de prestaties van jongeren Gilles Cottyn (9de) en David Degrooff (17de)
die bewezen ook in het niet-stayerwerk ondertussen hun mannetje te kunnen staan. In Sint-Jan-InEremo werden ook de provinciale titels voor Oost-Vlaanderen gedeeld. Die gingen respectievelijk
naar Sander Dobbelaere en Joke Coysman.
Thierry en Michael tegen Macca en Zamora
Geschreven door Hans Cleemput
zaterdag 06 juni 2009
Zondag is de Challenge Niederbronn in Frankrijk nog maar aan zijn tweede editie toe, maar deze
halve triatlon krijgt wel al een topveld aan de start. Van Belgische zijde mengen Thierry
Verbinnen en Michael Dewilde zich in de debatten. De twee specialisten van het niet-stayer werk
zullen echter stevig uit hun pijp moeten komen, willen ze meedoen voor het podium. Onder andere
Chris "Macca" McCormack, Marcel Zamora, Xavier Le Floch, Olivier Marceau, Raynard Tissink en
Patrick Bringer staan zondag vanaf 11 u. mee aan de startlijn.
Normaal was Axel Zeebroek ook van de partij in de Franse Challenge, maar door de naweeën van
zijn valpartij (twee ribben gebroken en één gekneusd) moet hij verstek laten gaan. Overigens
starten er een groot aantal Belgen in de verschillende leeftijdscategorieën, met onder andere
Sophie De Groote, Karl van Biervliet, Tim De Vilder en vele anderen.
Sophie De Groote wint age group in Niederbronn
Geschreven door Hans Cleemput
zondag 07 juni 2009
Naast de opgave van Michael Dewilde en de lekke band van Thierry Verbinnen viel er langs
Belgische zijde in de Challenge France ook positief nieuws te rapen. Bij de dames werd Sophie De
Groote zesde algemeen. Met een tijd van 4u48'16 deed ze slechts 21' langer over de halve triatlon
dan Australische profatlete en winnares Rebeka Keat. Ze was daarmee de beste age grouper in
Niederbronn-les-Bains.
Simon De Cuyper knap 3e in ITU-cup
Geschreven door Jim De Sitter
maandag 15 juni 2009
In het Spaanse Ferrol stond dit weekend een ITU-cup wedstrijd op het menu. De wedstrijd was
eveneens het Ibero-Amerikaans kampioenschap. Dat maakte dat er een heel sterk internationaal,
vooral Zuid-Amerikaans, deelnemersveld aan de start stond. Voor ons land stonden Simon De
Cuyper, Lander Dircken, Marc Geerts en Kjell Verleysen aan de start. De Belgische delegatie
leverde een mooi staaltje teamwork en loodste Simon op die manier naar een schitterende 3e
plaats. Lees het volledige verslag op de site van de federatie
2e Rhino-triathlon te Eeklo
Geschreven door Jim De Sitter
vrijdag 26 juni 2009
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Zondag barst in Eeklo het triathlongeweld ook weer los. 250 atleten starten vanaf 13u30 in 2 waves
voor de 2e Rhino Triathlon in een organisatie van de Meetjeslandse Triathlon Vereniging. Deze nondrafting wedstrijd gaat over 1000m zwemmen in de vaart van Eeklo, 38km fietsen over het
grondgebied van Eeklo en Maldegem en 10km lopen in het industriepark van Eeklo.
Vorig jaar reageerden vele atleten blij verrast over het selectieve fietsparcours. De hellende wegen
op het grondgebied van Maldegem zullen automatisch voor een natuurlijke selectie zorgen. Winnaar
van de 1e editie, Sander Dobbelaere, is terug de grote favoriet. Hij zal echter grote tegenstand
mogen verwachten van SMO-clubgenoot Tom Vander Hoogerstaete en 3-kanter Philip Malcolm. Bij
de veteranen lijkt Gino Minnebo, ondanks zijn 50 levensjaren de grote favoriet. Bij de dames zal de
strijd waarschijnlijk gaan tussen Marjolein Truyens en Anne-Marie Dupont.
Frederik De Vreese neemt afscheid in schoonheid
Geschreven door Jim De Sitter
dinsdag 30 juni 2009
Afgelopen zondag vond de 5de editie plaats van de Ironman Nice. Voor
het SMO-team stonden Michael Dewilde en Frederik De Vreese aan de
start, naast 2800 andere atleten. Michael die al aan zijn 10de Ironman
toe was, legde een goede zwemproef af en kwam als 50ste aan land.
Frederik, die zijn debuut maakte op de lange afstand zwom eveneens
voortreffelijk en kwam met de kopgroep uit het water. De zeer zware
fietsproef van 180 km, met in totaal 44km klimmen, zorgde voor een
enorme schifting en na meer dan 6u wedstrijd ruilde Frederik de fiets
voor de loopschoenen als 16e. Michael volgde enkele minuten later op
een 29ste plaats, ondanks een penalty van 6 min voor het te kort
afsnijden van een bocht. De afsluitende marathon op de 'Promenade des
Anglais' onder de brandende zon, eiste bij vele atleten zijn tol. Michael
kreeg na 25km problemen en moest de strijd staken. Frederik overtrof
zichzelf en liep na een marathon van 3u15 dolgelukkig als 14de over de
eindstreep, 2de in zijn leeftijdscategorie.
Het was een heel geslaagd debuut voor De Vreese maar tevens ook een afscheidswedstrijd. Het
Ticket voor Hawaii laat hij links liggen en na 14 jaar competitiesport zal hij vanaf nu enkel nog te
zien zijn als supporter bij triathlons.
Rhino triathlon : SMO baas in eigen achtertuin
Geschreven door Annick Caneele
dinsdag 30 juni 2009
Zondag 28 juni vond aan de jachthaven te Eeklo de twee editie van de Rhino triathlon plaats, een
organisatie van de Meetjeslandse Triathlon Vereniging. Deze non-drafting wedstrijd gaat over
1000m zwemmen in de vaart van Eeklo, 38km fietsen over het grondgebied van Eeklo en Maldegem
en 10km lopen in het industriepark van Eeklo. Er werden zo een 250 deelnemers genoteerd en de
zon was overvloedig van de partij.
Aangezien de watertemperatuur hoger dan 22 ° celcius bedroeg geschiedde de zwemproef conform het wedstrijdreglement - zonder wetsuits. De betere zwemmers waren dus bij het eerste
onderdeel duidelijk in het voordeel. Dit bleek ook. Tom Vander Hoogerstraete van het SMOtriatlonteam Meetjesland kwam met één minuut voorsprong het water uit op een vijftal waaronder
ploegmaten Sander Dobbelaere en Frederik Dormaels en Philippe Malcolm van het driekant team
Lovendegem.
Tijdens de fietsproef vergrootte Waarschootenaar Tom Vander Hoogerstraete stelselmatig zijn
voorsprong. Sander Dobbelaere, SMO -ploegmaat en eveneens topfavoriet, slaagde erin zich los te
wrikken uit het achtervolgende groepje en zette alleen de achtervolging in. Tom Van der
Hoogerstraete kon echter met één minuut vijfenveertig seconden voorsprong de afsluitende
loopproef beginnen. Daarin kon Sander nog de helft van zijn achterstand terugnemen met een
beste looptijd tot gevolg. Tom Vander Hoogerstraete was echter de verdiende winnaar met één
minuut voorsprong op Sander Dobbelaere en drie minuten op Philippe Malcolm. Tom was heel
tevreden : "Ik wist dat de conditie goed zat.Vorig weekend heb ik deelgenomen aan het europees
kampioenschap beloften in het Italiaanse Tarzo Revine en ik had daarnaar gepiekt maar iedere
wedstrijd is anders". "Het is altijd leuk in eigen streek te winnen. Vorig jaar lag ik in het fietsen
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ook voorop toen een lekke band een einde maakte aan mijn race dus dit is een stukje revanche op
de pech van vorig jaar."
Bij de dames ook succes voor het SMO-triatlonteam. Anne-Marie Dupont legde beslag op de tweede
plaats en Melanie Matthys uit Waarschoot eindigde derde. De overwinning ging echter naar
Marjolein Truyers uit Sint-Kateleine-Waver. Een heel verdienstelijke vijfde plaats was voor SMO gastatlete Veerle Ingels die een overstapje maakte van het wielrennen naar triathlon.
2 SMO-atleten pakken ticket voor Ironman Hawaii
Geschreven door Jim De Sitter
maandag 06 juli 2009
Zondag 5 juli werd de 11e editie van de Ironman
Oostenrijk in Klagenfurt georganiseerd. Voor een 4e maal
op rij kon de Belg Marino Vanhoenacker de overwinning
wegkapen tussen de 2500 internationale atleten en deze
maal ook met het parcoursrecord. De Bruggeling deed
8u01 over de 3,8km zwemmen, 180 km fietsen en de
afsluitende marathon.
Twee atleten van het SMO-Triatlon Team Meetsjesland
stonden aan de start met ambities. West Vlaming Joury
Gokel nam voor de tweede maal deel in Karinthië en
Eeklonaar Dominic De Caluwé maakte zijn IM-debuut. De
Meetjeslanders konden stelselmatig opschuiven naar voor
en zo mee spelen in de voorste gelederen. Beiden
werkten een meer dan voortreffelijke wedstrijd af en finishten als eerste en tweede in hun age
group (heren 30-34 jaar). De 29-jarige Gokel uit Torhout werd 18e in het totaalklassement, in een
tijd van 8u50 gevolgd door de leraar Lichamelijk Opvoeding De Caluwé als 24e in een tijd van 9u02.
Beiden kwalificeerden zich hierdoor voor de Ironman van Hawaï in oktober. Een andere
Meetjeslander, SMO-atleet Filip Lasoen (Eeklo) ging van start in de Ironman Frankfurt en werd
knap 123e in het totaal klassement in een eindtijd van 9u35'. "Nu gaat er voor onze atleten voor
enkele dagen de riem af en kunnen ze rustig verder werken naar het Belgische Kampioenschap
lange afstand, volgende maand in Eupen. Beide atleten kunnen hun seizoen dan hopelijk in
schoonheid afsluiten aan de andere kant in de Moeder der triatlons" aldus een fiere teammanager
Jan Savat.
Simon De Cuyper tweede in Bundesliga
Geschreven door Hans Cleemput
donderdag 09 juli 2009
Ook al is het aantal wedstrijden de laatste twee seizoenen afgeslankt, toch blijft de Duitse
Bundesliga Triathlon een topcompetitie. Dit weekeinde zorgde Simon De Cuyper in Grimma (in het
voormalige Oost-Duitsland) ei zo na voor een superstunt in de drukbezette wedstrijd. Dankzij een
heel sterk loopnummer peuzelde hij één voor één de koplopers op. Alleen de Nederlander Stefan
van Thiel bleef buiten schot. Veertien seconden achter de winnaar pakte Simon een schitterende
tweede plaats, voor Martijn Dekker.
Dubbelslag SMO in zwemloop Sluis
Geschreven door Annick Caneele
maandag 13 juli 2009
Melanie Matthys en Tom Vander Hoogerstraete pakten
op de Vlaamse Feestdag de winst in de zwemloop bij
onze Noorderburen. Een 250-tal atleten verschenen aan
de start van de organisatie van Triatlon Vereniging 't
Zwin te Sluis voor 750m zwemmen in de Damse Vaart en
7,5 km lopen over 3 plaatselijke ronden door de polders.
De 16-jarige Eeklose polospeelster Fee Lampaert kwam
als eerste dame uit het water en finishte zo als eerste
belofte. Haar teamgenote Melanie Matthys, die vorige
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maand nog de Belgische titel bij de militairen binnenhaalde, pakte de overwinning in het algemeen
klassement bij de dames door een sterk loopnummer. Bij de heren nam belofte Vander Hoogerstraete vanaf de start het commando en gaf deze overwinning niet meer uit handen.
Axel Zeebroek en Katrien Verstuyft pakken titels
Geschreven door Hans Cleemput
zaterdag 15 augustus 2009
Op het Belgisch kampioenschap kwarttriatlon in Izegem heeft topfavoriete Katrien Verstuyft de
verwachtingen meer dan ingevuld. Met een watertemperatuur van 22 graden was de wetsuit
verboden en dat gaf bij de dames grote verschillen. Belgisch kampioene openwater zwemmen Frone
Wouters kwam samen met Verstuyft en Jolien Lewyllie uit het water. Tijdens het fietsen behielden
ze een constante voorsprong van 1'15 op Karolien Geerts en Joke Coysman. Coysman rukte in de
afsluitende run nog op naar de tweede plaats, maar aan een ontketende Katrien Versuyft viel niets
te doen. De Antwerpse pakte haar tweede nationale titel op twee weken tijd. Karolien Geerts
behaalde brons. Bij de mannen zorgde Axel Zeebroek voor een verrassing van formaat.
De ex-olympiër, vorig jaar nog dertiende in Peking, zei eind vorig jaar de kwartafstand vaarwel om
zich op de lange afstand te richten. Hij besloot in laatste instantie zich in te schrijven voor Izegem
en startte zonder druk. "En net dat heeft me waarschijnlijk aan de titel geholpen. We hebben goed
samengewerkt in het fietsen, al was het jammer dat een oververhitte Ludovic Dernier moest
opgeven. In het lopen ben ik heel de tijd gefocust gebleven op Bart Aernouts en het beste van
mezelf gegeven. Ik ben heel blij met mijn allereerste nationale titel", aldus Zeebroek.
Voor Axel verliep de wedstrijd perfect. Hij zat na het zwemmen voorin met Ludovic Dernier en
Michael Rosu. Ook Willem Brems, Tom Vanderhoogerstraete, Bart Colpaert en Stijn Goris maakten
deel uit van een kopgroep van zeven. Vanderhoogerstraete reed lek, Colpaert waaide weg en
Dernier gaf door de hitte op. Daardoor bleven ze vooraan met vieren over. Een grote
achtervolgende groep met daarin alle andere favorieten met onder andere Bart Aernouts, Kjell
Verleysen en Simon De Cuyper leek lange tijd dichterbij te komen, maar in de laatste fietsronde
was alle samenwerking zoek bij de achtervolgers.
In de afsluitende run naderde Bart Aernouts nog dicht tot Axel Zeebroek, maar hij kon de TRIGTatleet niet meer bedreigen. Na vier zilveren medailles behaalde Axel zijn allereerste
kampioenstitel bij de elites. Aernouts pakte zilver, Verleysen liep naar het brons. Stijn Goris moest
vrede nemen met de vierde plaats, voor Simon De Cuyper en Michael Rosu.
Pasta avond Dominic De Caluwé
Geschreven door Jim De Sitter
woensdag 19 augustus 2009
SMO atleet Dominic De Caluwé plaatste zich in Klagenfurt voor de
Ironman van Hawaii. Op 12 september organiseert hij een gezellige
pasta-avond om in de sfeer te komen (ok toegegeven, ook om zijn
budget wat in evenwicht te houden). Er zal een aperitief, verschillende
soorten saus, pasta à volonté en een lekker dessertbuffet worden
aangeboden. De mindere pastaliefhebbers wordt een koude schotel
aangeboden. Dominic hoopt zo veel mogelijk vrienden, kennissen en
sympathisanten te mogen ontvangen in de basisschool Sint-Jozef te
Eeklo (Abdijstraat 33 te Eeklo) vanaf 18u30.

Demonstraties Coysman en Vander Hoogerstraete
Geschreven door Jim De Sitter
zondag 23 augustus 2009
Meer dan 1000 atleten, van absolute recreant, tot competitieve atleten konden vandaag hun
triathlon-hartje ophalen in en om de Blaarmeersen in Gent. Na een recreatieve triathlon in de
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ochtend, werd om 11u30 de start gegeven voor een Ladies Only triathlon. O.a. het Irongirls
project zorgde er dit jaar voor dat meer en meer dames de weg vinden naar onze sport. Maar liefst
250 dames gingen in hun eigen wedstrijd van start.
De wedstrijd werd van start tot finish gedomineerd door Joke Coysman. Coysman had na de eerste
wissel wat technische problemen met de fiets, maar kon het euvel verhelpen. Ze kreeg geen enkele
bedreiging uit de achtergrond en pakte de zege zonder veel problemen. De strijd voor de 2e plaats
was iets heviger. De ervaren Françoise Wellekens moest het afleggen tegen het aanstormende,
jonge geweld. Aanvankelijk kwam de bedreiging van Melanie Matthys. Maar de loodzware
trainingen in het leger deze week, hadden blijkbaar geen goeie invloed op haar prestaties. Melanie
moest in het lopen wat gas terug nemen en de Izegemse Ine Couckuyt voor zich laten. Couckuyt
kwam nog dicht bij Wellekens, maar moest uiteindelijk vrede nemen met de 3e plaats.
1) JokeCoysman
2) Françoise Wellekens
3) Ine Couckuyt
Bij de mannen ging SMO'er Tom Vander Hoogerstraete als een torpedo vandoor. Na amper 750m
zwemmen, had hij al een gat van ongeveer een minuut op achtervolgers Philippe Malcolm en Gilles
Cottyn. Op zijn tijdritbolide deed Vander Hoogerstraete er nog een schepje bovenop. Hij reed in
zijn eentje een gemiddelde van boven de 42km/h en kon zo zijn voorsprong nog laten groeien tot
meer dan 3 minuten. Met 58'35" bleef hij als enige onder de magische grens van 1u. Vander
Hoogerstraete is duidelijk klaar voor Knokke. In de strijd voor de plaatsen 2&3 bleef het een nekaan-nek race tussen Malcolm en Cottyn. Pas in de laatste meters kon Philippe Malcolm het
voordeer in zijn richting buigen en pakte nipt het zilver, voor Gilles Cottyn.
1) Tom Vander Hoogerstraete
2) Philippe Malcolm
3) Gilles Cottyn
Simon De Cuyper 32ste op WK beloften
Geschreven door Hans Cleemput
vrijdag 11 september 2009
Het Australische Gold Coast staat deze week helemaal in het teken van triatlon, met de finale van
de Dextro Energy WCS en de wereldkampioenschappen in de verschillende categorieën. Vanochtend
onze tijd mocht de eerste Belg in actie treden. Simon De Cuyper pakte een 32ste plaats op het WK
bij de beloften. In het zwemnummer verloor de enige Belg in het 61-koppige veld al ruim
anderhalve minuut op de koplopers. Tijdens het fietsen maakten de Duitsers er een tactische race
van zodat Simon er niet meer in slaagde terug te komen. Met een 32'39 zette hij nog een aardig
loopnummer neer. De Duitse tactiek kende overigens succes. De verrassende Franz Löschke werd
wereldkampioen. Bij de dames won de Britse Hollie Avil. Er deden geen Belgische dames mee.
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www.dominiquelampo.be (sportjournalist)
13/04/2009: Het SMO-Triatlon Team Meetjesland is
klaar voor het nieuwe seizoen. Met namen als Michel De
Wilde, Sander Dobbelaere, Tom
Vanderhoogerstraeten, Simon De Cuyper, Frederik De
Vreeze, Dominic De Caluwé en Miek Vyncke heeft het
enkele kleppers in huis.

01/05/2009: De dag van de arbeid is traditioneel ook de
start van het triatlonseizoen. Het SM0-triatlonteam
bewees op het BK voor ploegen dat ze klaar zijn voor de
strijd. Michael Dewilde, Sander Dobbelaere, Frederik
De Vreese, Joury Gorkel, Tom Vander Hoogerstraeten
en Erik-Simon Strijk streden lang mee voor de zege en
pakten uiteindelijk brons. Vijfentwintig seconden na het
TRIGT-team werden zij tweede.

De vrouwen van het SMO-team deden nog beter. Zij
pakten in Charleroi met brio de titel ploegentriatlon.

28/05/2009: De Boerekreektriathlon in Sint-Laureins is
aan zijn 23ste editie toe en blijft maar groeien.
Afgelopen weekend stonden ook de provinciale titels op
het spel. Zo'n 350 triatleten namen deel.
Het podium op de Boerekreektriatlon mocht gezien
worden. Youri Gokel (links, derde), Simon De Cuyper
(midden, winnaar) en Bart Decru (rechts, tweede)
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15/06/2009: Een sfeerbeeld uit de triatlon van Nice.
Voor Michael De Wilde en Frederik De Vreeze van het
SMO-triatlonteam was dit een belangrijke afspraak.

Voor Frederik De Vreeze was het zijn afscheidswedstrijd. De Vreeze
deed het uitstekend en liep als veertiende over de streep.

27/06/2009: Eeklonaar Dominic De
Caluwé verdiende zijn strepen in het
provinciale voetbal, maar is al een aantal
jaren verknocht aan het triatlon. En met
succes. In de Iron Man in Klagenfurt
eindigde hij knap 24ste. In zijn
leeftijdscategorie moest hij enkel
ploegmaat Joury Gokel voor zich laten.
Gokel was daarmee trouwens winnaar in
zijn leeftijdscategorie (30 tot en met 34
jaar).
Nog belangrijker is het gegeven dat De
Caluwé en Gokel daarmee een selectie voor
de Iron Man van Hawaï op zak staken. Die
wordt in oktober afgewerkt.
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05/07/2009: Op vrijdagavond 17 juli namen in
Duinbergen 350 zwemmers de start voor een wedstrijd
over 1500 meter zeezwemmen. Bij de heren werd het
een heel spannend duel tussen Frederik Dormaels en
Waarschotenaar Tom Vander Hoogerstraeten.
Dormaels haalde het in de sprint. Derde was Bruggeling
Nick Marchand.

Bij de vrouwen ging de Eeklose waterpolospeelster Fee
Lampaert met de zege lopen. Zij bleek sterker dan
Katrien De Laender en competitiezwemster Merlinda
Eggermont.

19/07/2009: De atleten van het SM0-triatlonteam
lieten zich op het Belgisch kampioenschap lange afstand
(2,5 kilometer zwemmen, 85 kilometer fietsen, 21
kilometer lopen) in Eupen weer van hun beste zijde zien.
Zo werd Torhoutenaar Joury Gokel Belgisch kampioen.
Meetjeslander Sander Dobbelaere werd veertiende en
beloftenkampioen. De zege op de sprintafstand ging
naar Hannes Vandermoere, ook al een SMO-triatleet.

Bij de vrouwen was er ook al een podiumplaats
weggelegd voor een SMO-triatlete. Zo behaalde Mieke
Dupont een zilveren plak in Eupen. Zij zette bovendien
de snelste looptijd neer.
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29/07/2009: Het SMO-triatlonteam denkt aan de
toekomst en heeft ook bij de jeugd enkele talentjes
lopen. Zo kroonde Emma Savat zich in Tongeren tot
Belgisch kampioene in haar leeftijdscategorie. Voor
broer Bob was er brons weggelegd.

10/08/2009: Tom Vander Hoogerstraete uit Waarschoot bewees dat
hij klaar is voor de triatlon van Knokke. Voor de tweede keer op rij won
hij de Mister T-iatlon in Gent.
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5. Beeldmateriaal
AVS
25 april 2009: persvoorstelling SMO-Team 2009
2 mei 2009: BK ploegentriatlon en ploegenduatlon Charleroi
29 mei 2009: ¼ triatlon Sint-Laureins
30 juni 2009: ¼ triatlon Eeklo
18 juli 2009: zwemloop Sluis
23 augustus 2009: 1/8 Mr. T Gent en zeezwemmen Blankenberge
11 oktober 2009: Ironman Hawaï
Robtv
18 mei 2009: ½ triatlon Leuven
WTV-Focus
27 maart 2009: 1/8 triatlon De Haan
19 juni 2009: ¼ triatlon Brugge
16 augustus 2009: BK ¼ Izegem
3 september 2009: ¼ triatlon Knokke
11 oktober 2009: Ironman Hawaï
RTV
11 mei 2009: ¼ triatlon Geel
ATV
11 mei 2009: ¼ triatlon Geel
2 augustus 2009: BK 1/8 triatlon Antwerpen
11 oktober 2009: Ironman Hawaï
Notélé
6 mei 2009: BK ploegentriatlon Charleroi
17 augustus 2009: BK ¼ Izegem
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6. Contact
Voorzitter (algemene coördinatie - financieel en sportief beleid):
Jan Savat
Hugo Verriestlaan 32
9950 Waarschoot
0478/58.18.50.
jan.savat@skynet.be
Secretaris (ledenadministratie - correspondentie):
Jo Baetens
Zandvleuge 130
9900 Eeklo
0474/86 46 35
jo.baetens@siemens.com
Ondervoorzitter (sitebeheer - kledij/materiaal):
Annick Caneele
Eikelstraat 28
9900 Eeklo
0497/99 14 88
info@smo-triatlonteam.be
PR-verantwoordelijke
Patrick Vander Hoogerstraete
Legevoorde 19
9950 Waarschoot
0478/24 05 58
Website:
www.smo-triatlonteam.be
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