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“De helft van onze nieuwe
leden zijn vrouwen”
LEIE ENDURANCE AND TRIATHLON CLUB (LENTRIAC) STEEKT IN EEN NIEUW KLEEDJE

LAUWE q Triatlonclub
Lentriac heeft 2017 ingezet met een nieuwjaarsreceptie. Tegelijk werd het
team aan de pers voorgesteld. De club die eind
2009 het levenslicht zag,
onderging de voorbije
maanden een lichte metamorfose. Voorzitter
Christophe Dupont belicht de wijzigingen.
“De grootste veranderingen situeren zich op bestuurlijk vlak”,
zegt de voorzitter. “Zeven jaar
lang hadden we een 13-koppig bestuur, zijnde de oorspronkelijke
leden van de club. Veva Deman,
onze secretaris, speelde hierin
een bepalende rol. Lentriac was er
zonder haar wellicht ook nooit gekomen. Veva werd beschouwd als
‘de mama van de atleten’. Er ontplofte dan ook een kleine bom
toen Veva, omwille van andere
prioriteiten, haar ontslag aanbood”, vertelt Chistophe.
“We hadden zeven goede jaren
achter de rug, maar als we daar
een vervolg aan wilden breien,
moest een en ander herbekeken
worden. Sommige van de founding fathers hebben een stap teruggezet. Het bestuur is nu herleid
tot zes personen. Dat zal ons toelaten om sneller beslissingen te
nemen. Ikzelf zal naast het voorzitterschap ook het petje van se-

In lokaal dienstencentrum De Kring in Ledegem werd het team van Lentriac anno 2017 voorgesteld. (Foto JS)

cretaris opzetten. Els Bouckhout
blijft penningmeester en zorgt
voor het financiële plaatje. Ook
Gerard Dosquet, Beatrice Beaghe
en Stéphane Courcelle blijven in
het bestuur zetelen. Bart Colpaert
is nieuw. De voormalige triatlontopper wordt sportief manager.
Met zijn bagage zal hij de juiste
man op de juiste plaats zijn.”
Lentriac telt anno 2017 60 leden.
Niet slecht voor een team dat zichzelf weinig aanprijst in de media.

“Wij zijn inderdaad geen ploeg
van woorden, maar van daden”,
vervolgt Christophe Dupont.

STRAKS EIGEN WEDSTRIJD?
“Triatlon zit nu al jaren in de lift,
maar het is opvallend dat de helft
van de nieuwe leden vrouwen
zijn. Ik koester stilaan de droom
om in het BK voor teams in Doornik met twee damesteams aan de
start te komen. Prestaties zijn natuurlijk niet onbelangrijk, maar

bovenal blijft Lentriac een sportclub met een familiaal karakter.
Dit weekend trekken we op
zwemstage naar Wachtebeke. Er
zal getraind worden, maar de
tweedaagse zal ook dienen als
teambuilding. Om de atleten nog
dichter bij elkaar te brengen is
ook de website in een nieuw
kleedje gestoken.”
Lentriac organiseert tot dusver
zelf geen wedstrijden, maar bij de
voorzitter borrelen de ideeën wel

op. “Het zwemgedeelte is in Menen een struikelblok, maar misschien kunnen we ooit over de
grens met Frankrijk heen werken.
Of misschien moeten we een
(ploegen)tijdrit organiseren. We
zien wel. Mijn eerste bekommernis is de club ‘gezond’ en verantwoord uitbouwen. Jeugdwerking
zou daar ongetwijfeld deel van uit
kunnen maken, maar de toekomst zal uitwijzen of dit haalbaar is.” (GOW)

“Dubbelspel geniet mijn voorkeur”
LUCAS BLOMME (BC GELUWE)
GELUWE q Lucas Blomme wordt binnen BC Geluwe als een talent beschouwd. De 15-jarige student
economie-wiskunde blijft echter rustig met de voetjes
op de grond. “Ik ervaar voorlopig geen druk. Zoals
het nu is, vind ik het goed.”

“Ja, ik kan al eens winnen tegen
een volwassene, maar het blijft
een hobby. Dat betekent niet dat
ik er met de pet naar gooi. Als ik
iets doe, probeer ik het zo goed
mogelijk te doen. In een wedstrijd

wil ik altijd het maximum eruit te
halen. Bij een achterstand laat ik
het kopje niet snel hangen. Ik
vecht voor elk punt”, vertelt Lucas.
De jonge badmintonspeler weet
wat competitie is. Hij speelde eerder al voetbal en volleybal. Tot vorig jaar combineerde Lucas badminton met tennis bij TC Olympos. De geknipte man dus om de
twee raketsporten met elkaar te
vergelijken. “Toegegeven, ik had

Lucas Blomme wisselt badminton met tennis af. (Foto GOW)

badminton onderschat. Er is toch
een minimum aan conditie nodig.
Het spelletje is heel intensief.

Doordat een tennisveld stukken
groter is, heb je daar wel meer
loopvermogen nodig. De slagen

dienen ook op een andere manier
uitgevoerd te worden.”
Dat Lucas individueel aardig kan
badmintonnen, bleek snel al nadat hij met de sport begonnen
was. “Drie jaar geleden werd ik
derde op het provinciaal tornooi
van SNS, dit is ‘Sport Na School’.
Daar besefte ik toch wat aanleg te
hebben. Maar dubbelen vind ik
het leukst. Het is fijn om met je
partner te kunnen overleggen.
Het is dan ook mijn ambitie om
dit jaar een dubbeltornooi te winnen met compagnon Arne Vercruysse. Maar ik ervaar voorlopig
geen druk. Zoals het nu is, vind ik
het goed.”

De tussenstand van
de KW-cup na de manche in
Izegem vind je op www.kw.
be/badminton.
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