
“We bestaan tien jaar en organi-
seren daarom heel wat extra acti-
viteiten voor onze leden”, opent
voorzitter Dieter Handsaeme. “Bij
de nieuwjaarsreceptie was er dit
jaar eten voorzien en al onze le-
den werden verrast met een kwa-
litatieve rugzak. Daarnaast orga-
niseerden we in samenwerking
met Sportline een extra infoavond
met niemand minder dan Marc
Herremans. Later op het seizoen
ontvangen we dan ook nog voe-
dingsspecialist Gino Devriendt en
zullen we onze leden nog een
aantal keer verrassen met iets ex-
tra.”
Dat TriatlonTeam Roeselare in
die tien jaar uitgegroeid is tot een
innovatieve en toonaangevende

club in Vlaanderen is niet onop-
gemerkt voorbijgegaan. “Ik werd
onlangs door Triatlon Vlaanderen
uitgenodigd om een voordracht
te gaan geven over onze manier
van werken. We organiseren im-
mers enorm veel voor onze leden.
Van trainingen over infoavonden
tot feestjes. Ze wilden graag dat
we ons verhaal eens kwamen
doen aan de andere clubs en uit-
legden hoe we dat allemaal voor
elkaar kregen als één van de
goedkoopste triatlonclubs van het
land. Maar de grootste reden van
ons succes is dat we onze baseli-

ne nooit verwaarloosd hebben.
We zijn er voor iedereen, van tri-
atleek tot triatleet. Wij tellen 170
leden en moeten nog steeds na
één avond de inschrijvingen af-
sluiten.”
“Het is trouwens mooi om te zien
hoe onze club de voorbije jaren
meegegroeid is met zijn leden. In
het begin lag de focus vooral op
de starters en recreanten, maar in
de loop der jaren is het niveau
enorm gestegen. In onze eerste
jaar hadden we één lid die aan
een Ironman zou deelnemen, dit
jaar zullen er dat meer dan 30

zijn… Dat is een op de vier leden.
Daarom moeten we als club ook
de nodige aandacht schenken aan
die competitieve leden. Een van
de redenen voor die enorme stij-
ging is dat wij als enige club gratis
trainingsschema’s aanbieden
richting de Ironmans.”

NIEUWE ROESELTRIATLON
Maar de grootste verandering dit
seizoen is dat het parcours van de
Poco Loco Roeseltriatlon volledig
veranderd wordt. “We trekken
met onze wedstrijd richting het
centrum van de stad”, zegt orga-

nisator David Verheye. “We wer-
ken nu ook met één wisselzone,
gelegen aan de kop van de vaart,
waar de triatleten ook het water
zullen induiken. Voor het fiets-
parcours trekken we dan richting
Poco Loco, maar de grootste ver-
andering is toch wel ons looppar-
cours. De lopers trekken nu via de
spiraalbrug richting het centrum
van de stad, waar de aankomst
gelegen zal zijn op de piste van
het Klein Seminarie. En we wer-
ken dit jaar maar met twee start-
waves. De trio’s en dames begin-
nen er aan om 14 uur en om 15.30
uur is het de beurt aan de heren.
Op die manier willen we de tijd-
spanne tussen de wedstrijden
verkleinen zodat de mensen min-
der lang moeten wachten.”

DEELNEMER MET BEPERKING
TTR mocht alvast een speciale
deelnemer inschrijven voor zijn
wedstrijd. De 15-jarige Lance Al-
leweireld, die aan de spierziekte
van Duchenne lijdt, neemt samen
met TTR-lid Glenn Verholle deel.
“De voorbije jaren organiseerden
we telkens een benefiet voor Lan-
ce om de medische kosten te hel-
pen betalen, maar dit keer kiezen
we voor iets extremer”, aldus
Glenn. “Het wordt alvast een hele
uitdaging, maar we gaan ervoor.
Met een aangepaste kajak zullen
we de zwemproef afwerken, het
fietsen gebeurt dan weer met een
tandem en het lopen met een
loopbuggy. Het is een beetje een
test, want de club wil de wedstrijd
in de toekomst openstellen voor
mensen met een beperking.”

TRIATLONTEAM ROESELARE BESTAAT TIEN JAAR EN STEEKT ROESELTRIATLON IN EEN NIEUW JASJE

“Nieuw parcours in het centrum”

TriatlonTeam Roeselare kreeg het bezoek van Marc Herremans. We zien boven v.l.n.r.: David Verheye, Dieter Handsaeme,
Koen Baekelandt, Stefaan Devloo, Gunther Himbrecht, Geert Verstraete van Sportline en Janpieter Masselus. Onder v.l.n.r.:
Marc Herremans en Pieter Rondelez. (foto SM)

ROESELARE Triatlon-
Team Roeselare bestaat
tien jaar en laat dat niet
onopgemerkt voorbij
gaan. Zo kwam Marc
Herremans langs in het
nieuwe gebouw van
hoofdsponsor Sportline
voor een exclusieve info-
avond voor TTR-leden.
Daarnaast pakt de triat-
lonclub ook uit met een
volledig herwerkte editie
van de Poco Loco Roe-
seltriatlon, die plaatsvindt
op zondag 7 juni.
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