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Lentriac met 12 atleten naar Nice

MENEN/WEVELGEM/KORTRIJK Op zondag 30 juni vindt de IRONMAN van Nice plaats.
Wereldtopper Frederik Van Lierde (sponsor van Lentriac) heeft zijn zinnen op deze
legendarische wedstrijd gezet en mikt op een 6 d e overwinning. Ook 12 Lentriac’ers
hebben de voorbije maanden keihard getraind om die dag aan de Côte d’Azur het
allerbeste van zichzelf te geven.

Legendarische wedstrijd
Wat vorig jaar begon als een plagerij, werd uiteindelijk bittere ernst voor 12 heren van de Menense
triatlonclub Lentriac. Zodra enkelen zich inschreven voor de IRONMAN in Nice volgen al vrij snel de
anderen. De laatste twijfelaars werden over de streep getrokken en het trainingswerk kon beginnen.
Ruim 6 maanden later is het bijna zover. Op zondag 30 juni staan ze met z’n allen klaar op het strand
om de Baie des Anges in te duiken en de zwemproef van 3.800 meter aan te vatten. Terug op het
droge mogen ze na de wissel een fietsproef van maar liefst 180 km afleggen. Het parcours in het
natuurreservaat Préalpes d’Azur is uitdagend bergachtig en met onder meer de Col de l’Ecre goed
voor 2.000 hoogtemeters. Na de tweede wissel staat nog een huzarenstukje op het programma: de
marathon. Vier lussen van ongeveer 10 km op de Promenade des Anglais als apotheose. Om
uiteindelijk zegevierend over de eindstreep binnen te komen, genietend van de aanmoedigingen en
felicitaties van de vele supporters. Dat is toch de bedoeling.

12 apostelen
De jongste Lentriac’er in Nice is Andrew Toebat (29 jaar) uit Menen. Andrew heeft een
wielrennersverleden. Na meerdere kwarttriatlons en de halve van Deinze en les Lacs de l’Eau
d’Heure, waagt hij zich nu in Nice voor het eerst aan een volledige triatlon. “2019 is een druk jaar
met heel wat uitdagingen zoals een nieuwe job en we verwachten ook ons tweede kindje. En dan
tezelfdertijd dag in dag uit trainen voor een Ironman, het is niet evident. Ik ben ervan overtuigd dat
we met z'n allen zullen knallen!” aldus Andrew. Ook voor Steven Lecluyse (45 jaar) uit Kortrijk is dit
zijn eerste volledige triatlon, na de halve triatlons van Brasschaat vorig jaar en Leuven dit jaar.
De meest ervaren rot is Dadizelenaar Perry Vanmeenen (50 jaar). In 2016 kon hij in Nice de
marathon nog afhaspelen in een ijzersterke 3u18’50” en finishte hij na 10u26’50”. Volgens insiders
zou hij dit jaar ‘de te kloppen man’ zijn want uiteraard is er in de club ook wel wat gezellige interne
competitiedrang. “Onlangs liep ik nog tegen een glazen deur in het zwembad, gelukkig zonder al te
veel erg - behalve een blauw oog” grapt Perry. Het wordt ook uitkijken naar Yves Devoldere (49 jaar)
uit Rollegem en Stéphane Courcelle (42 jaar) uit Wevelgem. Net als Perry hebben ook zij deze
wedstrijd volbracht (2012). Stéphane heeft bovendien ook de IM van Frankfurt van 2009 op zijn
conto geschreven.
Doorzetters en collega’s Thibault Castel (32 jaar) uit Rollegem en Johan Wyckaert (50 jaar) uit Helkijn
zijn ook weer van de partij. Vorig jaar werkten ze nog samen de KMD IRONMAN in het Deense
Kopenhagen af.
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Bernd Vandenberghe (35 jaar) uit Dadizele en Sammy Schotte (36 jaar) uit Menen zijn niet de eerste
de besten. Bernd werd onlangs nog 3de in de loodzware vierdaagse LCMT en Sammy volbracht in
2016 de mythische Oman Desert Marathon. Ook zij behoren tot de topfavorieten.
Geoffrey Nenin (42 jaar) uit Menen is ook niet aan zijn proefstuk toe. Geoffrey heeft al 2 keer de
volledige triatlon van Almere op zijn palmares. Dominiek Horré (50 jaar) uit Heule maakt na een
aantal jaren triatlonpauze als het ware zijn comeback. Alle ogen zijn ook op hem gericht voor zijn
debuut op de volledige triatlon.
Nog een favoriet is Michiel Battheu (48 jaar) uit Moorsele. Michiel kent het klappen van de zweep: in
2017 schreef hij de IRONMAN van Klagenfurt op zijn palmares. Ook hij is in topvorm en is erop
gebrand om een stevige prestatie neer te zetten in Nice.

Supporters
Heel wat Lentriacsupporters zakken af naar Nice. Clubleden, sponsors, partners, vrienden en
sympathisanten.
Christophe Dupont, voorzitter van Lentriac: “Met zo’n veertigtal supporters ter plaatse steken we
onze triatleten een hart onder de riem. Ze zijn er klaar voor, maar toch weet ik uit eigen ervaring
hoeveel deugd aanmoedigingen doen als je aan het afzien bent. We zijn er voor hen, en we geloven in
hen. En achteraf drinken we nog een ferme pint.”

Bijlage: lijst
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Battheu
Castel
Courcelle
Devoldere
Horré
Lecluyse
Nenin
Schotte
Toebat
Vandenberghe
Vanmeenen
Wyckaert

Michiel
Thibault
Stéphane
Yves
Dominiek
Steven
Geoffrey
Sammy
Andrew
Bernd
Perry
Johan

48
32
42
49
50
45
42
36
29
35
53
50

0496 41 81 76
0492 27 27 83
0476 39 79 10
0479 40 52 87
0486 83 07 09
0479 54 54 78
0477 46 19 34
0485 80 31 83
0474 65 68 59
0472 80 10 32
0476 43 02 64
0499 52 62 04

michiel@battheu-verbeke.be
thibault.castel@hotmail.com
ste.courcelle@gmail.com
yves.devoldere@telenet.be
dominiek.horre@telenet.be
steven.lecluyse@dataworx.be
geoffrey.nenin@telenet.be
sammy.schotte@telenet.be
andrew2706@hotmail.com
vdbernd@hotmail.com
perry.vanmeenen@telenet.be
johan.wyckaert@scarlet.be

Moorsele
Rollegem
Wevelgem
Rollegem
Heule
Kortrijk
Menen
Menen
Menen
Dadizele
Dadizele
Helkijn

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met Lentriac:
Steven Lecluyse, communicatieverantwoordelijke – steven@dataworx.be – 0479 54 54 78
Christophe Dupont, voorzitter – christophe@lentriac.be – 0470 95 61 22
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