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«Parcours
ligt me»

ns Van den Buverie verschijnt mor1 in het stuwmeer van Verney aan
start van de langeafstandstriatlon
1 Alpe-d'Huez. Op het program1:2,2kmzwemmen, 115kmfietsen
22 km Iopen. En dot allemaal op
1 niet te onderschatten parcours
:t de beklimmingen van Alpe du
Jnd Serre (1.375m), Col d'Ornon
371m) .en de Alp zelf (1.850m),
1arna n?g een he use berg run volgt
2.000 meter hoogte.
et fietsgedeelte zou me moeten
~en», vertelt Van den Buverie. «lk
1 het parcoursdankzij mijnvroegeleelname aan de cyclosportieve La
ujany en zette intussen toch a! ene mooie uitslagen neer in dergelijwedstrijden. Het loopgedeelte kan
noeilijker inschatten. Een maand
led en was ik heel goed in de halve
n Cambrai, maar ik heb geen idee
e !open in die ijle Iucht zal aanvoe1. AI bij al moet het een wedstrijd
1 die me ligt, aangezien hetzwaar>unt in mijn sterkste discipline, het
tsen, ligt.»

·oer kloppen
zijn zege in de Damse koppeltijdrit
1inde de 31-jarige Bredenaar nog .
!Vig door. «Vorig week trainde ik
httien uur, met onder meer twee
!Vige duurtrainingen in de Ardenn en een zwemsessie in de Damse
art.lk hoopopeentijdvan6u30' a
45', waarmee ik vorig jaar in de top
geeindigd zou zijn. Door zou ik al
el tevreden mee zijn. Bovendien
op ik, als wedstrijd in de wedstrijd,
beste te zijn van mijn club Batifer
athlon Team Saint-Hubert, waar
k mijn broer Tom (die in Libin
>ont, red.) deel van uitmaakt. De
nditie voelt goed a an. lk trek met
rtrouwen naar de Alp.lk wil het be! van mezelf geven, maar vooral
kgenieten.»(1VDB)

<<lk hoop stiekem op een medaille>>
Bieke Vandenabeele (29) van de Middelkerkse zwemclub COAST en in het
dagelijkse Ieven vriendin van olympisch gewichtheffer Tom Goegebuer
lcomt deze weeI< in actie op de Wereldspelen in het Colombiaanse Cali.
Zij hoopt daarbij stiel<em op een medaille.
De Wereldspelen zijn in principe de
Olympische Spelen voor niet-olympische sporten en worden dus ook
om de vier jaar georganiseerd. Voor
de toppers van de minder populaire
sporten is het dus het belangrijkste
evenement in hun loopbaan.
<<Wij veroverden op het wereldkampioenschap in Australie verrassend

MIJN PLAATS IN DE
PLOEG VAN HET
REDDEND ZWEMMEN
~DANK IK ~AN HET
lJ BOBSLEEEN
een medaille waardoor we de kwalificatie voor deze Wereldspelen op
zak hadden)), vertelt de'Westendse
specialiste reddend zwemmen. ((Zaterdag op de 4x25 m pop starten we
met een zesde inschrijftijd zonder
twijfel als underdog, maar als iedereen van de ploeg zijn dagje heeft, sluit
ik een podiumplaats niet uit.lk hoop
in ieder geval stiekem op een medaille. Vrijdag zwem ik individueel de
50 m pop en dat is een goede voorbereidingop de estafette van zaterdag.))
<<Mijn plaats in de ploeg van het reddend zwemmen dank ik in principe
aan het bobsleeen.lk heb vroeger altijd at wei gezwommen, vooral de 100
en de 200m crawl maarook de life saving, maar omdat ik in de laatste discipline wat snelheid tekort I<Wam,
leek ik daarin mijn plafond bereikt i:e

In TC Kortemark is een drukkeveertiendaagse van
start gegaan, want zowel het jeugd- , enkel- als
dubbeltoernooi zijn daar a an de gang. Heel wattabellen zijn nog niet getrokken, zoals de hoogste
mannen-en vrouwenreeks, maartoch zijn er al enkele reeksen opgestart.lnmannen 2 zijn Wouter
Verstockt, Laurens Lam mens, Thomas Ketelsen
Nicolas Vandermarliere de reekshoofden van
dienst. Ketels won alvast al zijn eerste partij van
Vardon Nersisyan. TC Kortemark rekent in die
reeks op stuntwerk van onder meer Louis Verleye,
Rembert Sinnaeve, Sander Plasmans en Jochen
Goderis.
In mannen 3 prijken er drie B+2/6-spelers op de tobel. Benieuwd of leperling Maxim Vannieuwenhuyze, Oost-VIaming Guy De Witte of Gerqld De
Visschere van TC De Wilge hun favorietenrol kunnen waarmaken.
Ook in de dubbels is er een prima bezetting. De finales van de enkels en de dubbels worden afgewerkt op 4 augustus. (BPN)
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Wirrst voor Sven en Vic Seurynck

Bieke Vandenabeele was liever vroeger afgereisd naar Cali. Foto GDR
hebben waardoor ik begon uit te kijken naar iets anders. Toen ze een oproep deden om een bobsleeploeg te
vormen voor de Olympische Winterspelen, heb ik mij onmiddellijk kandidaat gesteld. lk heb drie jaar meegetraind, maartoen ik uiteindelijk uit
de bootviel, ben ikteruggekeerd naar
mijn oude liefde, het reddend zwemmen.lk had ondertussen heel vee I op
kracht en explosiviteit getraind in
functie van het bobsleeen en dat
maakte dat ik nu vee! sneller mijn 50
m pop kan afwerken. Op die manier
zat ik al heel snel in de nationale
ploeg en kwam van het WK nu de
Wereldspelen.))
<<Spijtig dat we pas op dinsdag (van- ·
daag, red.) vertrekkennaarColombia,
want ik vrees toch wei een beetje
voor de jetlag)), geeft Bieke Vandena-

beele nog aan. uiktroost me bij de gedachte dat de meeste Ianden er last
van zullen hebben en we er dus het
beste van moeten proberen te rnaken.))
<<Tom en ik combineren deze Wereldspelen met een aanvullende stage
voor Tom. Op die manier krijgen we
ook nog de gelegenheid om met een
deel van het land kennis te maken,
een ideale combinatie van topsport
en reizen. Maar in eerste instantie
zullen we er alles aan doen om een
medaille te veroveren. Dat zou een
mooie beloning zijn voor a! die jaren
dat ik aan sport heb gedaan en het
zou de herinneringen aan Colombia
uitzonderlijk mooi maken)), besluit
de Westendse die nu met Tom Goegebuer samenwoont in het OostVlaamse Heusden (Gent). (LWK)
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De Ieden van Ostend TC eisten de hoofdrol op in
hun eigen dubbeltoernooi.ln acht van de elf reeksen zwaaide OTC immers met de scepter. In dubbel
mannen 60 punten pakte vader Sven Seurynck met
zoon Vic de zege na een match tiebreak van 11-9
tegen hun clubgenoten Fabian Buffel en Kevin Volbrecht. Even spannend was de finale dub bel gemengd 90waarVanessa Brysseen OTC-voorzitter
Manu Beuselinckeveneens een match tiebreak nodig hadden om John Borny en zijn dochter Ann-Sophie te verslaan.ln de dubbel vrouwenreeks was
OTChelemaal de baas met zeges van Valerie Van
De Maele-Mieke Verstraete (DV60), Birgit Dewulf-Sophie Margodt (DV30) en Nancy KimpeNoemie Paret (DV15). Ostend TC maakte de
triomf compleet dankzij de eind'zeges van Lo'ic Carlier-Matthias D'Hooghe (DM90), Sofie Piers-Philip Brangers (DG60)en Valerie Van De Maele-Mike
DeGreef(DG30).
Slechts drie ploegen konden de Ostend TC-suprematie doorbreken: vakantiegangers Geert Meerschaert en Steven Vermeulen (DM30), Middelkerkespelers Christophe Lapere-Johan Tratsaert
(DM15) en het Oswherluduo Sophie ChaumontFrank Verstraete in dubbel gemengd 15. (BPN)

Duatlon/triatlon

* kort

Caroline Devos (Zarren) eindigde als vierde
dame en eerste 40-plusser in de Aarschotse Powertriatlon. «Mijn laatste wedstrijd voor de Ironman van Zweden heb ik geed verteerd.»(1VDB)
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