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Achtste editie van
de jeugdzwemloop
OOSTKAMP q Zondag 1 mei was De Valkaart
opnieuw het decor voor een Jeugdzwemloop.

Jasper Masyn, Yann Cornil, Lotte Minnebo van TBT in bijzijn van Tom
Vandecasteele en Oscar Accou van DVB. (Foto ACR)

Sportievelingen tussen 6 en 18
jaar namen er in verschillende
leeftijdscategorieën deel. Er
was tevens een recreatieve
zwemloop voor deelnemers
vanaf 16 jaar en een duo zwemloop vanaf 12 jaar. De afstand
varieerde tussen 50 en 500 meter zwemmen en 500 tot 2.500
meter lopen. De Zwemclub
Valkaart Oostkamp, Duatlon
Vereniging Baliebrugge en de
Sportraad Oostkamp sloegen
enkele jaren geleden de handen in elkaar om de zwemloop
te organiseren.
Er waren dit keer 120 deelnemers bij de jeugd tot en met 16
jaar, met de volwassenen en de
duo’s erbij waren er dat 169.
Daar domineerde ZVO de wedstrijd en was er winst voor Robin van Kerckhove en Wiebe
Desaever. Van de organiserende zwemclub namen 31 leden
deel die heel goed hun streng
trokken en zelfs podiumplaatsen behaalden.
Daarnaast waren er nog deelnemers van vrije Zwemmers
Nieuwpoort,
de
Bredense
bruinvissen en Zwemclub de

voorde Zwintriatlon, in september.
“Voorts waren ruim honderd
deelnemers of iets meer dan
zestig procent recreant of een
plaatselijke bewoner, naast een
atleet met een licentie van de
VTDL. Hiermee zijn we een
buitenbeentje
binnen
de
zwemlopen en dat willen we
graag zo houden”, zegt Herman Van Colen van ZVO.
“Als apotheose was er na de
individuele wedstrijden nog
een duowedstrijd met negen
ploegen. Op één na allemaal recreanten.” Lotte Minnebo, van
het nieuw opgerichte Triatlon
Brugge Team (TBT), won net
als vorig jaar, dit keer bij de
D10. Haar clubgenoot Jasper
Masyn miste in die leeftijdscategorie bij de jongens net het
podium. In de open categorie
mocht het organiserende ZVO
winst noteren voor Laurence
Uvin. Lieven Defauw, ook al
ZVO, werd vierde. In die wedstrijd stonden Joris Basslé en
Xander Marclé, beiden TBT, als
eerste en tweede op het podium. (ACR)

Haventriatlon breidt uit
ZEEBRUGGE q De haventriatlon in Zeebrugge
is op zaterdag 28 mei
aan zijn vijfde editie toe.
De organisatie zorgt ook
voor een jeugdtriatlon,
een zwemloop en de nodige kinderanimatie.
De achterhaven van Zeebrugge
vormt opnieuw het unieke decor
voor dit sportevenement, waar extra veel aandacht wordt geschonken aan de jeugd. Voor het eerst
wordt er vanaf 15 uur een jeugdtriatlon en een zwemloop georganiseerd. Jongeren tussen twaalf
en achttien jaar kunnen zich inschrijven voor de jeugdtriatlon,
met een afstand van 300 of 500
meter zwemmen, 5,10 of 15 kilometer fietsen en 1,7 of 3 of 5 kilometer lopen. De zwemloop bestaat uit 300 meter of 500 meter
zwemmen, plus 3 of 5 kilometer
lopen.

JEUGDACTIVITEITEN
Ook nieuw is dat nabij de zwemen de wisselzone de aankomst
ligt. Sporters en supporters kunnen aan het einde van de Verschaveweg, ter hoogte van Tropicana,
elkaar ontmoeten in het viersterren supportersdorp. Aan de
stretchtent vind je een knusse bar

Vorig jaar was de overwinning voor Sanne Swolfs. (Foto ACR)

en verschillende foodtrucks met
vis- en vleesgerechtjes, pasta, poffertjes en koffie. Speciaal voor de
triatlon zijn ook de activiteiten
voor de kinderen extra sportief.
Zij kunnen in een soort speeldorp
hun behendigheid testen via een
klimtoren,
mountainbikeparcours, bungeebaan en een voetbalspel. Iets rustiger is er kinderanimatie met grime, een poppenhuis, een Legostand en een kleuterhoek in de tent. “We willen er
op die manier een familiaal gebeuren van maken”, zegt Patrick
Alderweireldt.

WINDMOLENTJE

een eerste wave om 16.10 uur.
Wie wil deelnemen kan dit individueel of in trio.
Het havenbestuur van Zeebrugge
(MBZ) zal in Brugge opnieuw
met twintig atleten deelnemen en
op die manier de onlosmakelijke
band tussen de haven en de stad
onderstrepen. Ieder jaar is vijftig
procent van de deelnemers aan de
haventriatlon werknemer in een
bedrijf in de haven. In de rand
werd ook een klein windmolentje
als symbool voor de triatlon voorgesteld, in associatie met de haven van Zeebrugge en de wind
waar de wedstrijd veelal mee gepaard gaat. (ACR)

De uiteindelijke kwarttriatlon, een
echte stayerwedstrijd, start met

www.haventriatlon.be

Marino Vanhoenacker start seizoen
met drie wedstrijden in Oostenrijk
JABBEKE q De 39-jarige West-Vlaming staat op
7 mei, 22 mei en 26 juni
aan de start van een Oostenrijkse wedstrijd.
Vanhoenacker had zichzelf dit
jaar een vroeg doel gesteld, maar
moest in februari geblesseerd af-

haken voor de Ironman van
Nieuw-Zeeland. Bink herstelde
intussen en is klaar voor zijn eerste wedstrijden. Zo staat hij op
zaterdag 7 mei aan de start van de
Hubert König Memoria, een wedstrijd met 2.000 meter zwemmen,
86 kilometer fietsen en 20 kilometer lopen. Erg vergelijkbaar dus
met de afstanden in een halve
Ironman. Vanhoenacker is voor
deze wedstrijd een grote naam.

Op vrijdag zal hij dan ook ter
plaatse ‘tips & tricks’ geven tussen
16 en 18 uur.
De tweede Oostenrijkse halte van
Bink is de halve Ironman van
Sankt-Pölten op 22 mei, waar hij
twee jaar geleden als tweede finishte. Het hoofddoel van deze
periode vindt plaats op 26 juni : de
Ironman van Klagenfurt. Marino
is er titelverdediger en won de
wedstrijd al zeven (!) keer. (AD)

Vijfde editie Kallemoeietriatlon
BEERNEM q De Kallemoeietriatlon in Beernem
wordt stilaan een vast gegeven op de triatlonkalender.
De organisatoren vieren dit jaar hun eerste lustrum :
op 12 juni weerklinkt het startschot in het kanaal
Gent-Brugge ter hoogte van het boothuis aan de Oude-Vaartstraat, waar de zwemproef van start gaat.
“Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de wisselzone, waar gestart wordt met fietsen en lopen,
en de aankomst op dezelfde plaats
te laten doorgaan”, legt Nathalie
D’haeninck uit. “Dit zal gebeuren
op het grasplein naast OC De
Kleine Beer. Daar wordt ook de
nodige animatie voorzien voor, tijdens en na de wedstrijd. Vorig
jaar waren we lichtjes ontgoo-

cheld over het aantal deelnemers
omdat we toen tweemaal de datum hebben moeten aanpassen,
maar dit jaar lopen de inschrijvingen als een trein. In totaal hebben
we een 800-tal starters voorzien
en nu al hebben we de kaap van
200 overschreden. maar het moet
wel gezegd dat er op de dag van de
wedstrijd zelf geen inschrijvingen
meer aanvaard worden. De start

Het organisatiecomité Kallemoeietriatlon met v.l.n.r. Piet Derycke (verantwoordelijke loopparcours), Goran Vanneste (catering), Paul Vanleirsberghe
(technische ondersteuning), Charlotte Caluwe (administratie en financiën),
Martin D’haeninck (voorzitter), Nathalie D’haeninck (algemene coördinatie
en PR) en Jurgen Hermans (verantwoordelijke zwemparcours). (Foto GD)

gebeurt in verschillende waves zodat iedereen onbelemmerd op
zijn eigen niveau kan sporten.”
Deze kwarttriatlon is steevast de
afspraak voor enkele gerenommeerde deelnemers die hier hun
seizoen starten. “We mogen inderdaad opnieuw Hannes Vandermoere verwelkomen, die zijn
overwinning van vorig jaar zal willen overdoen”, vertelt Nathalie.
“Bij de dames krijgen we ongetwijfeld een mooie strijd tussen
Mieke Suys en Kathleen Meire.
Maar naast de individuele deelnames wil ik er ook nog eens op
wijzen dat er zich ook trio’s mogen inschrijven.” (GD
www.kallemoeietriatlon.be

