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“Voor mij is het mijn tweede Iron-
man na die van vorig jaar in Nice,
waar ik finishte in 10u.57’33”,
zegt de 28-jarige Thijs. “Het is al-
vast mijn ambitie om nu een stuk
beter te doen. Vorig jaar was het
snikheet en was het parcours veel
zwaarder. In Klagenfurt hoop ik
dus binnen de 10 uur te finishen.
De voorbereiding is alvast goed
verlopen, al was het niet altijd evi-
dent met een fulltime job en een
huishouden. En recent kreeg ik
nog af te rekenen met maag- en
darmproblemen. Het is plezant
dat mijn vriendin ook deelneemt.

Een grote uitdaging, want je moet
er veel voor doen en laten. Maar ik
ben er zeker van dat ze het goed
zal doen, want ze heeft er keihard
voor gewerkt.” 
“Ik kom met een klein hartje aan
de start van mijn allereerste Iron-
man”, neemt Kimberley (28) over.
“Mijn doel is de finish halen, dat
is al een hele prestatie. Normaal
zou ik geen wedstrijden doen dit
jaar. Maar doordat Thijs toch nog
een Ironman wou doen, heb ik
besloten om ook deel te nemen.
Ik had immers geen zin om vaak
alleen thuis te zitten. Al heb ik

alles eerst goed besproken met de
trainers van de club. Als test nam
ik deel aan den Halven van Dam-
me en ik hield er een goed gevoel
aan over. Het is alvast een voor-
deel dat ik vroeger aan competitie-
zwemmen gedaan heb. Het fiet-
sen ligt me ook, maar het lopen
boezemt me toch wat schrik in.
Zeker omdat ik vaak sukkel met
een scheenbeenvliesontsteking.
Gelukkig ben ik sinds januari
blessurevrij. Ik voel me klaar voor
Klagenfurt.” Het koppel wil tot
slot ook al hun trainers bedanken
voor hun steun. (SM)

“Met een klein hartje”
IRONMANKOPPEL KIMBERLEY VANSEVENANT EN THIJS RONDELEZ
ROESELARE Bij de 19 deelnemers van TriatlonTeam Roeselare aan de Ironman
Klagenfurt zit ook een koppel: Kimberley Vansevenant en Thijs Rondelez.

Kimberley Vansevenant en Thijs Rondelez: samen naar Klagenfurt. (Foto SM)

Voor Dieter Handsaeme (47), de voorzitter van TriatlonTeam
Roeselare, wordt het zijn allereerste Ironman ooit. “Mijn deel-
name kwam even in het gedrang door een longontsteking,
maar normaal zou ik tijdig fit moeten zijn”, aldus Dieter. “Mijn
verwachtingen? Ik hoop gewoon met een goed gevoel de
finish te halen. Een tijd stel ik niet voorop. Dat zal afhangen
van de vorm van de dag. Ik besef ook dat ik er geen wereld-
prestatie zal neerzetten. De finish halen is het voornaamste.

Het fietsen moet normaal mijn beste discipline zijn. Het zwemmen is nog een vraagteken,
want het is nog niet zeker of we met een wetsuit mogen starten of niet. En dat maakt als
mindere zwemmer een wereld van verschil. Het lopen is dan weer overleven. Met de vele
hoogtemeters is het parcours niet te onderschatten, maar ik ben positief. Als het omhoog
gaat, moet het ook omlaag gaan. Als verkoopsdirecteur bij Bel&Bo was het niet altijd
evident om veel te trainen, maar ik kwam toch aan zo’n 10 tot 18 uur per week. Gelukkig
kon ik op de steun van thuis rekenen, anders is zo’n onderneming niet mogelijk. Het is
alvast een leuke avontuur met de club geweest. Bovendien komen er ook heel wat leden
supporteren. We zullen normaal met zo’n 80 man zijn in Klagenfurt. Fantastisch!” (SM)

Foto SM

DIETER HANDSAEME
Voorzitter TTR neemt deel aan eerste Ironman

“Met goed gevoel finish halen”

Ook voor Johan Debrauwer (46) wordt het zijn eerste Ironman.
De uitbater van Sherry’s Pub in de Westlaan verloor er alvast
25 kg voor. “Toen ik voetbalde, wou ik een marathon lopen,
maar het kwam er nooit van. Toen ik 108 kg woog besloot ik
om er iets aan te doen. Daarom schreef ik mij in voor deze
Ironman. Dan was er geen weg meer terug. Met de steun van
de club, mijn trainer en een diëtist ben ik aan de voorbereiding
begonnen. Ik heb de schema’s minutieus gevolgd en ben nu

25 kg vermagerd. Al bleef de weegschaal in het begin lang hetzelfde aangeven. Dat
kwam volgens mijn diëtist omdat ik spieren bijkreeg en hij had gelijk. Geleidelijk aan
gingen de kilo’s eraf. Ik ben wel blij dat de wedstrijd nu zondag is, want de voorbereiding
heeft lang genoeg geduurd. Bij deze wil ik mijn vrouw eens bedanken, want het vroeg
ook veel opofferingen van haar. Ik zie de Ironman alvast zitten. Een tijd heb ik niet voor
ogen, ik wil gewoon finishen. Het zwemmen wordt lastig. Als je weet dat ik in september
nog geen 100 meter crawl kon zwemmen… Het lopen zou dan weer het best moeten
gaan. Dat is volgens mij het belangrijkste, want het komt helemaal op het eind. En daarna
is het tijd om te genieten. Met het gezin gaan we dan twee weken naar Slovenië.” (SM)
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JOHAN DEBRAUWER
Uitbater Sherry’s Pub werkt eerste Ironman af

“Maar liefst 25 kg vermagerd”

Bij TriatlonTeam Roeselare werd
vorig jaar door bestuursleden Da-
vid Verheye en Koen Baekelandt
het project Klagenfurt opgestart.
“Daarin wilden we onze leden be-
geleiden naar een succesvolle
deelname aan de Ironman”, zegt
David. “Dat gaat van het regelen
van logies tot het aanbieden van
trainingsschema’s en het afwer-
ken van groepstrainingen. Al was
onze verbazing wel groot toen er
zich 20 leden inschreven voor het
project. Een onverhoopt succes,

maar ook een grote uitdaging,
want het is een heel diverse groep.
Naast een aantal ervaren triatleten
waren er maar liefst negen leden
die voor de eerste keer een Iron-
man zullen afhaspelen.”
En zo’n Ironman is niet niets. Op
zondag 1 juli wordt er in de Wör-
thersee eerst 3,8 km in open wa-
ter gezwommen, daarna volgt een

rit van 180 km in het Oostenrijkse
landschap om af te sluiten met
een marathon in het centrum van
Klagenfurt. “Voor de meesten lijkt
dat een onmenselijke prestatie,
maar dankzij hun voorbereiding
kunnen ze het zeker aan. En die
voorbereiding begon zo’n acht
maanden geleden al: in de winter-
periode werd de basis gelegd om

in het voorjaar de trainingen op te
drijven. Sommigen trainden zelfs
tot 20 uur per week. Enkele leden
ondergingen een metamorfose en
verloren tot wel 25 kg.” 
“Momenteel kunnen we zeggen
ze er alle 19 klaar zijn. Ja, één
minder dan gepland. Zelf heb ik
mijn plannen moeten wijzigen
doordat ik voor de eerste keer va-

der werd. Ik heb mijn focus naar
de Ironman in Lanzarote verlegd.
Wat onze leden verwachten van
Klagenfurt? Dat is heel verschil-
lend, maar het ultieme doel is dat
iedereen de finish haalt. Tot nu
toe hebben alle TTR’ers die deel-
namen aan een Ironman, die ook
succesvol beëindigd. Die traditie
willen we in ere houden.” (SM)

TTR naar Ironman Klagenfurt
ROESELARE Zondag is
het zover. Dan staat de
Ironman in Klagenfurt
op het programma, een
van de hoofddoelen van
TriatlonTeam Roeselare.
En interesse was er alvast
genoeg bij de club om
deel te nemen aan die
wedstrijd, want liefst 19
leden schreven zich in.

De deelnemers van TTR aan de Ironman Klagenfurt met v.l.n.r.: Marnik Verlinde, Bjorn Deburggraeve, Mehdi Tritar, Peter Vanpoucke, Johan Debrauwer,
Geert Grimonprez, Kurt Spoelders, Kris Decaestecker, Koen Baekelandt, Guy Deleersnijder, Katia Vandecaveye, Gunther Vinckier, Kimberley Vanseve-
nant, Thijs Rondelez, Stefaan Huyghe, Dieter Handsaeme en Gunther Himbrecht. Goewaart Oplinus en Zeger Verbeke ontbreken op de foto. (Foto SM)


