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“Altijd een doel voor ogen”

“Zes jaar geleden ben ik met triat-
lon gestart”, steekt Bjorn Debur-
ghgraeve van wal. “Mijn allereer-
ste sport was natuurlijk zwem-
men, dat spreekt voor zich met pa
die redder was. Maar ik ben snel
overgeschakeld op waterpolo en
die sport lag me geweldig. Ik heb
de jeugdploegen doorlopen en in
de eerste ploeg was ik een vaste
waarde. Met de cadetten zijn we
enkele keren kampioen geweest,
in derde klasse ook. De tweede
klasse was het hoogste niveau dat
ik heb bereikt. Ik ben gestopt met
waterpolo omdat de verre verplaat-
singen te veel werden. Je verliest
er een volledige zaterdag door en
dat is toch moeilijk, vooral als je
een relatie en kinderen hebt.”
“Ik heb dan een hele periode niet
gesport: wel veel gewerkt, ons huis
gebouwd, genieten van opgroeien-
de kinderen, ... Tot het opnieuw
begon te kriebelen en ik weer het
water ingedoken ben. Ik zwom bij

de masters en daar ontmoette ik
enkele triatleten zoals Philip Pin-
ket. We werden vrienden en op
een bepaald ogenblik hebben we
beslist om een triatlonclub op te
starten. Tot twee jaar geleden
maakte ik deel uit van de raad van
bestuur. Ik ben ook nooit voorzit-
ter geweest, dat is niet mijn ding.
Je moet weten wat je goede en
minder sterke punten zijn.”

TRAINEN IS AFZIEN

“Nu telt onze club al 160 leden en
het mooie aan onze club is dat
iedereen aan zijn trekken komt:
zowel de beginnende recreant als
de competitief ingestelde sporters.
Zelfs voor wie geen vrije slag kan
zwemmen, vormt triatlon geen
probleem: we leren hen die slag
zelfs aan. We hebben leden die
echt niet supersportief ingesteld
waren toen ze begonnen en die nu
al een Iron Man hebben meege-
daan.”

“Of triatlon zelfkastijding is ? Veel
mensen denken dat, maar dat is
niet zo. Je kunt een triatlon op om
het even welk niveau doen. Ik heb
deelgenomen aan een Iron Man,
maar dan op recreatief niveau.
Mijn doel was om die 3,8 km
zwemmen, die 180 km fietsen en
die marathon probleemloos af te
werken. De tijd en de plaats waren
niet belangrijk” (denkt even na) ...
“al moet je dat toch relativeren.
Zelfs aan de start heb je een doel
voor ogen en probeer je dat te be-
reiken en als het even kan zelfs te
verbeteren.”
“De training is het meest afbeu-
lende stuk, niet de wedstrijd zelf.
Dat is kicken. Maar als je negen
maanden moet opbouwen naar
een wedstrijd, van 7 tot 20 uren
trainen per week. Dat is vaak af-
zien en dan moet je echt kunnen
doorzetten.”

Volgende week: Maarten Casteleyn

ROESELARE q Hij komt
uit een familie die weet
wat doorzetten in de
sport betekent. Pa Freddy
fietste enkele jaren gele-
den voor het plezier nog
door Engeland en broer
Frederik werd dankzij
zijn talent en uithou-
dingsvermogen zowel
olympisch als wereldkam-
pioen. 
Bjorn Deburghgraeve ver-
legt nu al meer dan zes
jaar keer op keer zijn
sportieve grenzen bij Tri-
atlonTeam Roeselare.
“Aan wedstrijden deelne-
men is kicken, maar trai-
nen is afzien”, zegt hij.

Bjorn Deburghgraeve: “Een triatlon kan je op verschillende niveaus doen”. (Foto Stefaan Beel)

Wekelijks strijken we neer bij een
sportclub of vereniging en leggen
ons oor even te luister bij een van
de leden. We hebben het met hem
of haar over de club en de geko-
zen hobby, maar ook over... het
leven. Mét daarbij een eigenzinni-
ge foto van Stefaan Beel. 

GELICHT

PRIVÉ

Geboren in Roeselare op 16

december 1974. Getrouwd met

Nathalie Declercq en twee

dochters: Charlotte (+ ) en Eline

(15). Dit gezin woont in Hoogle-

de.

LOOPBAAN

Lager onderwijs in de Vikings-

chool, middelbaar onderwijs in

VTI en op zijn 35ste drie jaar

hoger onderwijs verpleegkun-

de gestart in Vives. Voor die

studies jobs als metselaar,

weekendarbeider, bouwkundig

tekenaar bij stad Roeselare en

redder bij stad Roeselare.

Werkt nu al drie jaar als ver-

pleegkundige medische beeld-

vorming in AZ Delta.

VRIJE TIJD

Triatlon, schilderen, hiking in

de natuur met echtgenote

Nathalie, reizen.

BIO

Bjorn
Deburghgraeve

DEZE FOTO

“De setting is alleszins heel
bijzonder. Ik vind het mooi dat
het een triatleet portretteert die
net uit het water komt. Geluk-
kig was het warm toen we die
foto namen en moest ik mijn
wetsuit niet aantrekken.”

KUNST

“Ik hou van kunst en mooie
dingen. Ik zal nooit tot het
uiterste gaan om kunst of de
achterliggende bedoeling van
de kunstenaar te begrijpen,
maar ik kan kunst wel waarde-
ren. Wanneer we een citytrip
maken, zal ik wel altijd een
museum bezoeken. Ik schilder
zelf ook graag. In de winter
maak ik schilderijen op doek,
gewoon het na schilderen van
een foto. Dat doe ik graag.” 

FREDERIK VAN LIERDE

“Die mens leeft en ademt
triatlon, dat is een topsporter
pur sang die 100 procent met
zijn sport bezig is. We hebben
hem ontmoet in Frankfurt en
je kan daar enkel veel respect
voor hebben.”

FREDERIK

DEBURGHGRAEVE

“In de sportwereld is dat voor
mij mijn allergrootste voor-
beeld. Ik weet zelf wat hij
allemaal heeft moeten doen en
laten om het allerhoogste ni-
veau te bereiken dat een spor-
ter kan bereiken. En ik weet
ook dat alles wat hij heeft
bereikt, is gebeurd op een 100
procent zuivere manier. Ik ben
ongelooflijk trots dat ik zijn
broer ben.”

DOPING

“Dat is een topic in de sport.
En triatlon ontsnapt daar ook
niet aan. Ik had nochtans altijd
gedacht dat dit niet het geval
was in die sportbranche. Ik
heb onlangs deelgenomen aan
een wedstrijd in Frankrijk en
bepaalde deelnemers hebben
daar prestaties neergezet die
bijna bovennatuurlijk lijken. Er
mag zeker veel meer controle
zijn in de triatlonsport. Ik en
nog heel veel anderen hebben
daar absoluut geen probleem
mee.”

ROESELARE

“Dat is het centrum van mijn
leven, ondanks het feit dat ik
in Hooglede woon. Alle activi-
teiten spelen zich daar af: mijn
job, mijn hobby, mijn ouders
wonen er. Wij doen ieder jaar
citytrips en ik kom altijd tot
hetzelfde besluit: er is veel
meer te doen in Roeselare.”

Bjorn over...
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