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G Geboortedatum: 28/11/1965.
G Woonplaats : Dentergem.
G Burgerlijke staat : gehuwd.
G Ploeg : Duatlon Vereniging

Baliebrugge (DVB).
G Studie / Werk : bouwvakker.
G Duatlondebuut : Avelgem in

1999.
G Palmares : zeges in Kortrijk (2007, 2008), Hooglede

(2003), Antoing (2004) en enkele loopwedstrijden.
G Mooiste herinnering : mijn overwinning in de duatlon

van Hooglede in 2003.
G Slechtste herinnering : het missen van de Belgische titel

sprintduatlon voor veteranen in Wetteren in 2009. Ik werd

toen tweede.
G Idool : ik heb niet echt een idool.
G Favoriete wedstrijd : duatlon Kortrijk.
G Droom : ooit eens Belgisch kampioen in mijn leeftijdsca-

tegorie worden. (GVA)

GF

PATRICK SOETAERT
Dentergem

“Ooit eens Belgisch
kampioen worden”

DUATLETEN UIT UW STREEK

G Geboortedatum : 12 januari

1992. 
G Woonplaats : Tielt en Leuven.
G Burgerlijke staat : vrijgezel.
G Ploeg : Fornaxx Vacorse Turt-

les.
G Studie : bachelor LO en sport-

management in Leuven.
G Duatlondebuut : in Schuiferskapelle als junior.
G Palmares : in 2014 brons op EK voor beloften, 11de op

WK beloften, Belgisch kampioen 3000m steeple beloften.

Drie keer deelname aan duatlon Alpe-d’Huez.
G Mooiste herinnering : brons op het EK beloften.
G Slechtste herinnering: ik onthoud enkel de mooie mo-

menten.
G Idool : ik kies voor Frank Vandenbroucke.
G Favoriete wedstrijd : in België vind ik Kortrijk een heel

mooie race. De mooiste wedstrijd die ik al gedaan heb is

de duatlon op Alpe-d’Huez. (GVA)

GF

JAN PETRALIA
Tielt

“Onthoud enkel de
mooie momenten”

G Geboortedatum : 10/10/1992.
G Woonplaats : Tielt.
G Burgerlijke staat : ongehuwd.
G Ploeg : Energy Team Zuidwest

(ETZ).
G Job : trainer.
G Duatlondebuut : 2009.

G Palmares : provinciaal kampioen duatlon jeugd A en 2de

plaats op de kwarttriatlon van Balen in 2013.
G Mooiste herinnering : de 2de plaats in Balen.
G Slechtste herinnering : het BK kwarttriatlon 2014 in

Kortrijk. Afgrijselijke dag, ik heb de wedstrijd gefinisht,

maar nadien een week volledige rust ingelast omwille van

de vermoeidheid.
G Idool : Fabian Cancellara. Net als hem probeer ik ook

steeds de koers hard te maken.
G Droom : prof worden als triatleet binnen het Ironmancir-

cuit. (GVA) 

GF

JOERI AMEYE
Tielt

“Steeds de koers
hard maken”

DOOR GLENN VALENTIN

Herinnert u zich het weer van af-
gelopen zondag nog ? Een stralen-
de dag, helderblauwe hemel, pri-
ma terrasjesweer. Terwijl de door-
snee triatleet er met lentekriebels
in de buik voor enkele uren met
de fiets op uit trok, sommigen
zelfs met korte mouwen, zat
Franssen uit te zieken van de laat-
ste winterse griepepidemie. “Ge-
lukkig kon ik rekenen op mijn
vriendin Katia Vandecaveye, die ik
leren kennen heb via de triatlon-
sport, om me te entertainen. Ze
nam me mee naar de bioscoop en
zo werd het toch een leuke dag.” 
Volgend weekend staat dan weer
Franssens eerste triatlon van het
jaar gepland, de Veloopzwem in
De Haan : 500m zwemmen,
27 km fietsen en 8,6 km lopen.
“Verder staan nog de triatlons in
De Haan, Brugge, Beernem, La
Roche en Deinze op het program-
ma, min of meer dezelfde agenda
als in 2014. Mijn ambitie is dan
ook om overal een tikkeltje beter
te doen. Vorig jaar nam ik ook
nog deel aan de Powerman-duat-
lon in Geel, maar helaas vindt die
wedstrijd niet meer plaats in
2015.”

VRIENDINNEN BIJ TTR
“Vaak trekken we met een groepje
atleten uit het Tieltse naar de wed-
strijden. Mijn vriendinnen van
het Triatlon Team Roeselare Katia

Vandecaveye en Elise Depoorter
zijn er meestal bij en natuurlijk
ook mijn vriend Niels Vanden-
broele.” In het Tieltse kamp is de
sfeer altijd opperbest. “Het is
enorm plezant om samen te zijn
voor en na de wedstrijd. Helaas is
Niels nu gekwetst en zal hij dus
meereizen als supporter, dat vindt
hij natuurlijk minder leuk.”
Twee triatleten onder één dak,
daar heeft volgens Whoopy zo
haar voordelen. “Er zijn eigenlijk

alleen maar pluspunten aan ver-
bonden. We kunnen elkaar beter
begrijpen wanneer de ander moe
is na de training, we gaan vaak
samen trainen en willen beiden
gezond eten. Bovendien kuist
Niels af en toe mijn fiets, wat na-
tuurlijk ook mooi meegenomen
is”, lacht de 27-jarige Tieltse. 
Het was dankzij haar vriend dat
de uit Zoersel afkomstige
Whoopy na haar studie aan de
universiteit Gent in Tielt terecht
kwam. Intussen is ze zelfstandig

kinesitherapeute in Ruiselede en
werkt ze daarnaast deeltijds in het
ziekenhuis van Kortrijk. In de
Tieltse deelgemeente Schuiferska-
pelle nam ze vier jaar geleden ook
voor het eerst aan een duatlon
deel. “Twee jaar later vond ik het

tijd voor een nieuwe uitdaging en
die vond ik in de vorm van triat-
lon. Toch houd ik nog steeds het
meest van wedstrijden waarin
weinig gezwommen moet wor-
den, fietsen is dan weer mijn favo-
riete onderdeel. Het is dan ook

geen toeval dat de 111 (1 km
zwemmen, 100 km fietsen, 10 km
lopen, red.) in La Roche mijn favo-
riete wedstrijd is. Toch wil ik ook
ooit eens de finish halen in een
volledige triatlon.” 

“Favoriete onderdeel ? Fietsen”
WHOOPY FRANSSEN (27) START AAN

HAAR TWEEDE WEDSTRIJDSEIZOEN 

TIELT q In 2014 proefde de uit Zoersel afkomstige
Whoopy Franssen, na twee jaar als duatlete, voor het
eerst van triatlon. “Dit jaar staan er zelfs alleen nog
maar triatlonwedstrijden op de agenda, al kies ik er
wel de wedstrijden uit waarin weinig moet gezwom-
men worden”, aldus Franssen.

“Ik houd nog altijd

het meest van 

triatlons waarin er 

weinig gezwommen

moet worden” 

Whoopy Franssen maakte twee seizoenen geleden de overgang van duatlon naar triatlon. (GF)


