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G Geboortedatum : 23/12/1998.
G Woonplaats : Heestert.
G Burgerlijke staat : vrijgezel.
G Studie : LO & sport in Bernar-

dus Technicum-VLIO.
G Duatlondebuut : zomerduat-

lon Geluwe 2010.
G Palmares : provinciaal kampioen in 2010, zevende eind-

ranking Flanders Cup 2014.
G Mooiste herinnering : ongetwijfeld mijn zege op het PK

van 2010. Niet alleen omwille van de winst, maar ook

omdat het een van mijn eerste wedstrijden was.
G Slechtste herinnering : mijn allerlaatste plaats in de

duatlon van Geel editie 2011 door pijn in de milt.
G Idool : Frederik Van Lierde.
G Favoriete wedstrijd : duatlon Ruddervoorde.
G Droom : doorbreken in triatlon en ooit deelnemen aan

Ironman Hawaï. (GO)

Foto Stijn Audooren

RUBEN DEPREZ
Heestert

“Ruddervoorde
favoriete duatlon”

DUATLETEN VAN HET NO LIMIT TEAM UIT UW STREEK

G Geboortedatum : 17/7/1999.
G Woonplaats : Outrijve.
G Burgerlijke staat : vrijgezel.
G Studie : vierde middelbaar

economie-moderne talen.
G Duatlondebuut : 2012.
G Palmares : derde plaats eind-

stand jeugdduatlon 2014.
G Mooiste herinnering : mijn vierde plaats op het BK duat-

lon van vorig jaar.
G Slechtste herinnering : op het BK van 2012 in Saint-

Georges-Sur-Meuse kwam ik ten val in de laatste bocht

van het fietsonderdeel. Ik viel daardoor terug van de

tweede naar de achtste plaats. Doodjammer vond ik dat,

want ik had een opperbest gevoel.
G Idool : Frederik Van Lierde.
G Favoriete wedstrijd : duatlon Doornik.
G Droom : aan de start komen van de meest mythische

Ironman, die van Hawaï. (GO)

GF

DEBORAH COLLE
Outrijve

“Ooit aan de start
komen in Hawaï”

DOOR GLENN OLLEVIER

Hun dorpsgenote Sofie Hooghe,
die vorig weekend nog aan de slag
was in de triatlon van Abu Dhabi,
is een van hun grote voorbeelden.
Maar de kans dat ze ooit dezelfde
weg bewandelen, is eerder klein.
Zwemmen is een struikelblok
voor de zusjes Defeyter. “Daar zit
een hersenschudding voor een
groot stuk tussen”, vertelt de 19-
jarige Ine. “Die was ooit het ge-
volg van een slag op mijn hoofd
tijdens een triotriatlon in Gent. Ik
deed toen een pak schrik op. Na
dat incident liet ik het geduw en
getrek aan mij voorbijgaan. Ik
dook pas het water in als de groot-
ste drukte voorbij was. Bij de
jeugd kon ik mij dat permitteren,
maar hoe ik dat bij de beloften zal
oplossen ? Het is me een raadsel.”

INHAALRACE
“Tja, ik weet wat het is om een
inhaalrace te moeten doen na een
slechte zwembeurt”, pikt haar
twee jaar jongere zus Lisa in. “Dat
overkomt me helaas te vaak. Een
even goede triatlete als Sofie zal ik
wellicht nooit worden.”

Hoewel ze nu beiden toch al heel
wat wedstrijden afgewerkt heb-
ben, hoeven ze niet na te denken
over wat de mooiste herinnering
is. “Zonder enige twijfel was dat
het BK van vorig jaar in Doornik”,
zingen ze in koor. “Lisa was gaan
vliegen in het eerste loopnum-
mer, maar tijdens het fietsen heb
ik haar bijgehaald. Samen met
twee andere atleten hebben we
een stevige tred kunnen aanhou-
den. In het tweede loopgedeelte
kreeg ik het opnieuw moeilijk,
maar Lisa heeft me door de moei-
lijke momenten gesleurd. We be-
reikten samen de streep.” 
Lisa wil niet met alle eer gaan lo-
pen en zegt : “Hey, ik heb ook

afgezien hoor tijdens het fietsen.
Daar had ik jou nodig. Ik wil vol-
gende week beter doen (Lisa start
het seizoen met het BK Jeugdduat-
lon op 22 maart in Doornik, red.)
dan die negende stek, maar ik
weet niet of dat zonder jou zal
lukken !”

BLESSURES
De voorbereiding was alvast veel-
belovend. Lisa startte in drie veld-
lopen bij de vrije sporters en ze
won ze alle drie. “Lopen is mijn
ding. Vorig jaar won ik vijf van de
zeven te behalen provinciale titels
bij de vrije sporters. Pas volgende
week zal ik weten hoe het echt
met de conditie gesteld is. Ik zit

momenteel toch wat verveeld met
rugklachten.” 
Ook Ine kende geen zorgeloze
winter. “In oktober bezeerde ik
mijn knie na een val in een cyclo-
cross. Na een rustperiode ging ik
opnieuw tegen de vlakte en werd
de elleboog geraakt. Die hindert
me nu bij het zwemmen. Ik heb
voorlopig geen concrete seizoens-
planning. Dat heeft ook te maken
met mijn hogere studies sportma-
nagement. Dat komt nu op de eer-
ste plaats. Of ik start in de zomer-
duatlon van Geluwe, omdat ik er
vorig seizoen primus was bij de
juniores ? Dat kan, we zien wel.
Maar als ik start, wil ik er mijn
tijden scherper stellen.”

“Samen afzien op het BK…
wat een mooie herinnering”
ZUSSEN INE EN LISA DEFEYTER DELEN LIEFDE VOOR DE DUATLONSPORT

HEESTERT q De loop-
sport was hun eerste lief-
de. Door een Sporta-
kamp op haar 14de ging
Ine overstag voor een
combinatie van lopen,
fietsen en zwemmen.
Jongere zus Lisa volgde
al snel haar voorbeeld.
Samen leggen ze de lat
steeds een beetje hoger.

Ine en Lisa Defeyter nemen ook deel aan triatlons, maar zwemmen is niet helemaal hun ding. (Foto GJZ)

G Geboortedatum : 17/4/2000.
G Woonplaats : Avelgem.
G Burgerlijke staat : vrijgezel.
G Studie : derde middelbaar

wetenschappen in KA Avelgem.
G Duatlondebuut : 2012.
G Palmares : provinciaal kampi-

oene in Waardamme (2012), Belgisch kampioene in Rud-

dervoorde en winst in Geluwe (2013), vijfde plaats BK in

Doornik (2014).
G Mooiste herinnering : zonder twijfel het behalen van de

driekleur in Ruddervoorde.
G Slechtste herinnering : in 2013 was ik de beste op de

zomerduatlon van Geluwe, maar ik ril nog als ik eraan

terugdenk. Het was op die prille lentedag ijzig koud !
G Idool : triatlete Sofie Hooghe.
G Favoriete wedstrijd : de triatlon van Zwevegem.
G Droom : als triatlete ooit deelnemen aan de Youth Olym-

pic Games en de Olympische spelen. (GO)

Foto Stijn Audooren

CATO CASSIERS
Heestert

“Deelnemen aan
Jeugdspelen”

Een lidkaart van loopclub De Ga-
vertrimmers heeft Charlotte Pen-
nynck (13) al sinds haar derde.
Vorig jaar kwam daar één bij van
NLT. “Door een inspirerende voor-
dracht van Ilse Geldhof (meervou-
dig Belgisch kampioene duatlon,
red.) besloot ik de stap te wagen.
Het bleek een goede zet. In mijn
eerste wedstrijd, de zomerduatlon
van Geluwe, werd ik meteen twee-
de.” Op het BK in Doornik beves-
tigde de leerling in het eerste
middelbaar van het Guldensporen-
college in Harelbeke met een
derde plaats. “Ik bemachtigde
brons na een spannende sprint.
Het is tot dusver mijn beste herin-
nering. Ik werd ook derde in de
eindstand van het regelmatigheids-
criterium De Flanders Cup.”
Het BK jeugdduatlon op 22 maart
in Doornik wordt de eerste af-
spraak van het nieuwe seizoen. De
eerste triatlon staat gepland op 31
mei in Zwevegem. “Ik werk volop
aan mijn zwemmen. Ik heb al veel
progressie gemaakt. Ik wil de bete-
re zwemmers zo snel mogelijk
bijbenen. Ik ga er volledig voor. Ik
ben een streverke !” (GO)

JEUGDIG GEWELD

GF

“Ik ben een

streverke”

CHARLOTTE PENNYNCK
Harelbeke


