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V
oor het tweede jaar op rij
sloegen triatleten Lowie
Dewitte, Glenn Valentin

en Louise Vandenbroucke de han-
den in elkaar om een teambuil-
dingsweekend te organiseren voor
de leden van hun triatlonclub
EFC-ITC. Oktober is traditioneel
de maand waarin triatleten het
heel rustig aan doen, om na een
intensief seizoen de brug te maken
naar het daaropvolgende triatlon-
jaar. Daarom kozen de drie jonge
organisatoren ervoor om zwem-,
fiets- en looptrainingen uit het
programma te bannen en het
weekend in te vullen met ontspan-
nende, ludieke en soms intensieve
activiteiten.
Na de dropping op vrijdagavond
en de daaropvolgende korte nacht,
leerden de 30 deelnemers elkaar
van heel nabij kennen tijdens een

spel in de prachtige duinen van
Koksijde. Zaterdagnamiddag ver-
maakte jong en oud zich in subtro-
pisch zwemparadijs Sun Parcs. Na
een heerlijke maaltijd, voorzien
door kookpapa’s Geert Dewitte en
Pierre Vandenbroucke, gingen de
atleten vervolgens de versiertoer
op in de ‘Blind Date’. Leen Van
den Daelen sloeg met Wannes
Cauwelier en Wim Doise meteen
twee vissen aan de haak.

Jolien Lewyllie gedoopt
Zondagochtend vergezelden de
dappere atleten de garnaalvissers
in de Noordzee. Als ware ijsberen
doken ze het frisse water in en
nieuw teamlid Jolien Lewyllie
werd er officieel gedoopt. Onder
een stralend herfstzonnetje kwa-
men de atleten terug op tempera-
tuur met een honkbalspel op het

strand. Na de laatste maaltijd wer-
den de krachten gebundeld om de
verblijfplaats ‘Isara’ schoon te
maken om ten slotte afscheid te
nemen van elkaar.

Infoavond
Gelukkig niet voor lang, want op
vrijdagavond 25 oktober staat im-
mers de infoavond voor leden op
het programma. Wie geïnteres-
seerd is om deel uit te maken van
deze enthousiaste club is meer dan
welkom, om 19.30 uur in het Sint-
Jozefscollege, Burgemeester Van-
debogaerdelaan 53 in Izegem. Het
staat alvast als een paal boven wa-
ter dat EFC-ITC, waar ze van tri-
atlon een ploegsport maken, klaar
is om in 2014 opnieuw te schitte-
ren.

(GVA)

Izegemse Triatlon Club op teambuildingsweekend 

Triatlon is ploegsport bij ITC

EFC-ITC trok als afsluiter van het seizoen op teambuildingsweekend naar Nieuwpoort. (GF)

Q IZEGEM – De Izegemse Triatlon Club trok van 18 tot 20 oktober op
weekend naar Nieuwpoort. De zwart-groene brigade bouwde er als afslui-
ter van het seizoen verder aan de teamspirit die de bron van het succes
van deze club vormt. G VJMO en MCLB waren vorig week-

end in het Oost-Vlaamse Overslag
toe aan hun sluitingsprijs van het
seizoen 2013. Op zaterdag 78
jeugdrijders en op zondag iets meer
dan 300 piloten. Op het zware zand-
circuit werd het een waardige afslui-
ter van een goed seizoen met 34 or-
ganisaties en slechts drie afgelastin-
gen door het slechte weer. Het was
tevens de finale van het Open Herfst-
kampioenschap dat betwist werd in
drie zondagen in oktober. Tot abso-
luut slot volgt nog de jaarlijkse Win-
tercross op 8 december in Stekene.
G Davy Vanderhaeghen uit Emel-
gem is er in geslaagd om het seizoen
2013 af te sluiten als Herfstkampi-
oen bij de Nieuwelingen-Open. Davy
was goed gestart in de eerste reeks
en kon na een tweetal ronden door-
stoten naar de leiding. Hij maakte
echter een rijfout en kwam ten val en
finishte pas op de vijfde plaats. Met
een wonde aan de kin en mond
kwam hij aan de start van de tweede
heat en maakte de klus af op de der-
de plaats. Dat bleek voldoende om

de titel binnen te halen. Een mooie
afsluiter voor de vicekampioen, die
kan terugblikken op een knap sei-
zoen.
G Yens Delmotte-Yves Vandebu-
erie (Kachtem-Ingooigem) werden
tweede bij de Zijspannen A. Yens
stuurde zijn Yamaha naar de tweede
plaats in de eerste reeks en op de
derde plek in de slotmanche. Hij had
negen seconden winst op Marc Ver-
brugghe met gelijk aantal punten. In
beide reeksen liet Yens zijn klasse
duidelijk zien op het loodzware
zandcircuit, hij moest enkel kampi-
oen Dierckens uit Tielt laten voor-
gaan in de eindstand. Op donderdag
31 oktober is er in de Ginstezaal het
jaarlijkse eetfestijn ten voordele van
het zijspanteam.
G William Denijs uit Izegem werd
op zaterdag 14de algemeen bij de
Nieuwelingen 65cc.
G Neal Van Haezebroeck uit Ingel-
munster werd na twee knappe reek-
sen vierde algemeen bij de Juniores
85cc.

(GuidoA.)

Motorcross
.........................................................................................................................................

Easypay A – Houthulst D 15-1. Easy-
pay A speelde tegen de collega’s van
Houthulst die geen partij waren voor
de Brigands. De zware 15-1-einduit-
slag spreekt voor zich. De bezoekers
kwamen naar Ingelmunster met
2xC6, D0 en D4. Jurgen (C2), Diede-
rik (C4) en Joos (D0) kwamen geen
enkele keer in moeilijkheden en
wonnen vier keer. Nick (D0), die al-
tijd een beetje een moeilijke start
kent, moest zijn eerste match uit
handen geven, maar won daarna
zijn drie matchen. Na zes wedstrij-
den staat de A-ploeg op een onver-
wachte maar zeer mooie derde
plaats op twee puntjes van de leider.
Easypay B – Sportline C 2-14. Voor
de B-ploeg was het een heel moeilij-
ke wedstrijd tegen de veel sterkere
Torhoutse ploeg. Met 2xC4 en 2x D2
waren de bezoekers een te sterke te-
genstander. Enkel Mathieu (D2) kon
twee matchen naar zijn hand zetten.
Andy (D4) speelde goed mee, maar
verloor weer een belle met het klein-
ste verschil. Lorenzo (E6) speelde
voor het eerst dit seizoen in derde,
maar moest zijn matchen onder-

gaan en kon geen enkele keer weer-
werk bieden aan de tegenstanders.
Voor Stijn (E0) werd de eerste kennis-
making met derde provinciale er
eentje om niet te vergeten. Hij kon al
bij zijn eerste match tegen een C4
een setje pakken. Maar ook in zijn
laatste twee matchen deed hij het
opnieuw en kon op die manier zijn
tegenstanders het vuur aan de sche-
nen leggen.
Easypay C – Ieper C 2-14. De C-ploeg
speelde vorig weekend met Miguel
(E4), Robin (E6) Jarne (NG) en Thijs
(NG). De bezoekers speelden met 2x
D0, 2x E2. Jarne en Thijs stonden
voor hun eerste competitiemat-
chen. De tegenstanders wiste noch-
tans goed dat beide spelers nog
geen enkele competitiematch speel-
den, maar maakten de spelers in kor-
te tijd af. De Ieperlingen hadden
geen sportiviteit in huis en pakten
uit met hun moeilijkste opslagen zo-
dat Jarne en Thijs geen kans hadden.
Ook Robin, die al enkele jaartjes
meedraait, kon geen match winnen.
Miguel deed het nog vrij goed en
kon twee matchen winnen. (CLY)

Tafeltennis – TTC Easypay Ingelmunster
.........................................................................................................................................

In de eerste race in het Spaanse
Barcelona stond er opnieuw geen
maat op leider Kevin Magnussen
die met zijn zege de eindoverwin-
ning in de Formule Renault 3.5
veiligstelde. Stoffel Vandoorne
werd derde en verstevigde daar-
mee zijn tweede plaats in het klas-
sement.
Op zondag behaalde de Rumbeke-
naar de tweede plaats, maar op-
nieuw was er niemand opgewas-
sen tegen Magnussen, die zo zijn
titel nog wat extra glans gaf. Zo
eindigde Vandoorne als tweede in

het klassement op 60 punten en
was beste rookie. Hij behaalde dit
seizoen vier overwinningen.
Of we Stoffel Vandoorne volgend
seizoen al in de Formule 1 aan de
slag zullen zien, is een andere
vraag. Hij genoot interesse van
Toro Rosso, het tweede team van
Red Bull, maar bedankte vriende-
lijk. 
De kans is groot dat hij opteert
voor een extra jaartje in de Formu-
le 3.5. “De sleutel ligt in handen
van F1-team McLaren”, aldus
Vandoorne zelf. (SM)

Stoffel Vandoorne vicekampioen F 3.5

Sterk debuutjaar
Q RUMBEKE – De 21-jarige Stoffel Vandoorne
reed een sterk slotweekend op het Catalunya
Circuit in Barcelona, maar slaagde er niet
meer in om leider Kevin Magnussen van de
troon te stoten.

INGELMUNSTER – Vorig week-
end vonden de Vlaamse kampi-
oenschappen judo plaats in Den-
dermonde. De Ingelmunsterse ju-
doclub Kawaishi trok er naartoe
met acht deelnemers en slaagde
erin drie medailles te veroveren.
Zo was er zilver voor Jelle Hoste
in de categorie -90 kg. Er was ook
een derde plaats voor Hakan Via-
ne (-66 kg) én een derde plaats
voor Renaud Vandeburie (-81 kg).
Bruce Desender (niet op foto)
werd vijfde. Op zaterdag 2 no-
vember vindt het BK plaats in
Herstal. Kawaishi mag deelne-
men met twee judoka’s. Hakan
Viane is niet geselecteerd. Trainer
Geert Bossu vertelde tevreden te
zijn met drie medailles, al had-
den het er meer kunnen zijn mits
een beetje meer geluk. Op de fo-
to zien we v.l.n.r. : Hakan Viane,
Geert Bossu, Renaud Vandeburie
en Jelle Hoste. (CLY-foto CLY)

Drie Vlaamse medailles voor Kawaishi


