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G Geboortedatum : 01/09/1982.
G Woonplaats : Ledegem.
G Burgerlijke staat : getrouwd.
G Ploeg : Triatlon Team Ieper.
G Werk : brandweerman in Gent,

fietsenmaker in bijberoep.
G Duatlondebuut : in 2007.

G Palmares : zilver op World Police and Firegames 2013,

3x zilver (triatlon, crossduatlon en wielrennen) op de Euro-

pean Police and Firegames 2014.
G Mooiste herinnering : WPFG Belfast 2013.
G Slechtste herinnering : gedwongen opgave Hel van

Kasterlee met knieoperatie tot gevolg, dat wordt ooit nog

rechtgezet.
G Idool : Frank Vandenbroucke. (grijnst) En Tim Vijverman.
G Favoriete wedstrijd : ik kijk uit naar halve triathlon in

Tenerife begin oktober.
G Droom : ooit eens goud op WPFG, want collega’s durven

me wel eens Poulidor noemen. (NIKD)

GF

STIJN VERSTRAETEN
Ledegem

“Collega’s noemen
me Poulidor”

DUATLETEN UIT UW STREEK

G Geboortedatum : 27/11/1983.
G Woonplaats : Roeselare.
G Burgerlijke staat : gehuwd.
G Ploeg : TTR.
G Werk : leerkracht godsdienst

in VTI Diksmuide.
G Debuut : Oostkerke 2009.

G Palmares : geen podiumplaatsen, wel een aantal ere-

plaatsen die me een fantastisch gevoel gaven.
G Mooiste herinnering : te veel om uit te kiezen. Mijn

duatlondebuut ging door bij een gevoelstemperatuur van

-10°. De gellekes voelden eerder aan als een calipo.
G Slechtste herinnering : drie keer lek tijdens de Halve

van Damme is niet goed voor de moraal.
G Idool : mijn vrouw Yesmina Vanhee, omdat zij de rots,

sterke vrouw en organisator is achter mijn duatlonpassie.
G Favoriete wedstrijd : Powerman Horst. 
G Droom : deelname aan WK in Zofingen, maar vooral nog

lang van deze sport kunnen genieten. (NIKD)

GF

DIEDERIK VERSTRAETE
Roeselare

“Mijn vrouw is
mijn idool”

DOOR NIKI DEVOLDERE

Als zoon van ex-profwielrenner
Didier Priem leek Whytic voorbe-
stemd om in zijn vaders voetspo-
ren te treden. Als beloftevol jeugd-
renner behaalde hij tal van over-
winningen, waaronder een pro-
vinciale titel bij de nieuwelingen.
Maar éénmaal bij de beloften kon
hij nooit de overstap maken. “Ik
ben lang blijven sukkelen met ge-
zondheidsproblemen. Daarom
ben ik er nooit toegekomen om te
koersen bij de beloften. Ik heb
toen zelfs een jaar niets meer ge-
daan”, legt de jonge Priem uit.
“Maar ik moet wel toegeven dat
het moeilijk zou zijn om in mijn
vaders voetsporen te treden. Die
was toch nog van een ander kali-
ber”, lacht Priem. 
Ondanks de gezondheidsproble-
men liet de sportmicrobe Priem
niet los. “Ik durfde niets forceren,
maar daarna ben ik stilletjes aan
terug beginnen sporten en vond
ik mijn gading in het lopen. Ik
had snel de smaak te pakken en ik

behaalde vrij snel mooie resulta-
ten in enkele lokale stratenlopen.
Met mijn achtergrond als wielren-
ner werd de link naar de duatlon
dan ook snel gelegd.”

COMBINATIE
Toch vinden we Priem af en toe
nog eens terug in uitslagen bij de
nevenbonden. Als we Priem vra-
gen of het niet kriebelt om terug

te keren naar het wielrennen, ho-
ren we toch lichte twijfel. “Om
terug bij de beloften te rijden weet
ik wat ik er allemaal zou moeten
voor doen. Momenteel werk ik als
onderhoudsman bij het MSKA in
Roeselare. De combinatie van
loop- en fietstrainingen gaan mij
momenteel heel goed af. Looptrai-
ningen zijn heel efficiënt en kos-
ten relatief weinig tijd. Als ik te-
rug wielrenner wil worden, moet
ik nog veel meer tijd in mijn sport
gaan investeren. Dankzij de steun
die ik nu krijg vanuit de school,
kan ik er alles aan doen om mijn
huidige niveau te halen in de du-
atlon.”

TRIATLON
In 2015 behaalde de ETZ-atleet de
Belgische titel bij de beloften op
de lange afstand in Geel. “De be-
doeling dit jaar is dat ik met de
begeleiding van mijn trainer Luc
Carron mijn titel ga verdedigen.
Het BK, dat plaatsvindt in het
Luxemburgse Hosingen op 10
mei, wordt zeker mijn grootste
doel. Verder zal ik de traditionele
wedstrijden afwerken en hopelijk
nog een stapje vooruitzetten.” 
Ondanks zijn duatlon ambities is
de jonge man toch ook af en toe in
het zwembad te vinden. “Ik pik
hier en daar eens een kleine triat-
lon uit”, klinkt het. “Maar mijn
zwemmen is absoluut nog niet
goed genoeg. Ik ben beginnen
zwemmen en het is vooral een
beetje uitkijken hoe het gaat. Als
het ooit goed begint te gaan, zou
ik toch graag af en toe een halve
triatlon kunnen meepikken. Maar
dat is langetermijnplanning”,
lacht de Roeselarenaar.

Ex-wielrenner Whytic Priem
voelt zich thuis in de duatlon
21-JARIGE ROESELARENAAR IS ZOON VAN EX-PROFWIELRENNER DIDIER PRIEM

ROESELARE q De 21-
jarige Whytic Priem zal
dit jaar zijn tweede sei-
zoen als duatleet afwer-
ken. Met de Belgische
titel bij de beloften in
Geel op het BK lange
afstand was zijn debuut-
jaar meteen een schot in
de roos. “We zullen er
alles aan doen om deze
titel te verlengen”, klinkt
het vastberaden.

Whytic Priem werd afgelopen zondag nog 19de in Retie en zo Belgisch
kampioen crossduatlon bij de beloften. (GF)

G Geboortedatum : 20/10/1987.
G Woonplaats : Rumbeke.
G Burgerlijke staat : samenwo-

nend.
G Ploeg : TTR (TriatlonTeam

Roeselare).
G Werk : verpleegkundige in het

operatiekwartier AZ Delta in Roeselare.
G Duatlondebuut : 2013.
G Mooiste herinnering : de vele supporters langs ieder

parcours. 
G Slechtste herinnering : deelname aan mijn eerste duat-

lon, waarin ik krampen kreeg op de fiets en mijn vriendin

me zelfs voorbijreed. (lacht) Gelukkig kwam ik er nog door

en kon ik haar in de tweede run weer achter me laten.
G Idool : Benny Vansteelant.
G Favoriete wedstrijd : duatlon Waardamme.
G Droom : zolang mogelijk de duatlon en triatlonsport

kunnen blijven beoefenen zonder blessures. (NIKD)

GF

NIELS PICCAVET
Rumbeke

“Vriendin reed me
voorbij bij debuut”

ROESELARE q Dries Devloo, die
als 18-jarige uitkomt in de junioren-
categorie, begint straks aan zijn
tweede volledige seizoen als duat-
leet. “De bal ging aan het rollen
toen mijn pa deelnam aan de duat-
lon in Wevelgem en vroeg of ik
daar ook eens wilde van proeven”,
zegt Devloo, die studeert voor kok
aan Ter Groene Poorte in Sint-
Michiels Brugge. Vorig jaar behaal-
de de jonge atleet een vierde
plaats in Waardamme en eindigde
in enkele andere duatlons even-
eens in de top vijf. “Ik hoop dit jaar
nog wat sterker te worden en dan
moet het mogelijk zijn toch enkele
keren op het podium te kunnen
klimmen. Lopen is mijn beste on-
derdeel en ik verschijn ook regel-
matig aan de start van loopwedstrij-
den. Daarom zou ik ook heel graag
eens een loopwedstrijd kunnen
winnen”, klinkt het ambitieus. 
Toch koestert de aspirant-kok ook
nog een triatlondroom. “Mijn grote
uitdaging is om ooit eens een
Ironman te kunnen doen”, besluit
de atleet, die uitkomt voor Triatlon-
Team Roeselare. (NIKD)

JEUGDIG GEWELD

Dries Devloo. (GF)

“Wil dit jaar

sterker worden”

DRIES DEVLOO
Roeselare


