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De grote winnaar werd de organi-
serende O’Neill Beach Club die
130 deelnemers zag opdraven.
Een verdubbeling ten opzichte
van vorig jaar. Voor organisator
Christophe Poignie kon het zater-
dag niet meer stuk. “Ik loop over
van tevredenheid. Onze Beach
Survival Run begint bekend en
populair te geraken. Met 130 deel-
nemers tellen we dubbel zoveel
inschrijvingen als vorig jaar. Deze
wedstrijd heeft enorm veel poten-
tieel waarbij we zowel op de recre-

atieve sporter als de geoefende
topatleet mikken.”
“Met een beachclub op het strand,
de duinen en de zee heeft deze
wedstrijd een speciale setting”,
vertelde Ignace Naeyaert wed-
strijdcoördinator en secretaris van
de Brugse Survival Club. “Van al
deze elementen maakten we van-
daag dankbaar gebruik bij het uit-
tekenen en bouwen van de acht-
tien hindernissen. Opvallend is
dat al de deelnemers bijzonder te-
vreden zijn. Waar de limieten van

deze wedstrijd liggen ? Deze run
straalt echt iets uit en er is nog
flink wat progressie mogelijk. We
kunnen makkelijk groeien tot 500
deelnemers.” 
Durf, lef en vertrouwen straalde
ook Pieter Jan Deboeuf uit. De
28-jarige internationale topatleet
maakte zijn favorietenrol hele-
maal waar. Deboeuf, in het dage-
lijkse leven tuinaanlegger, haalde
het met drie minuten bonus op
Frank Logghe. De 47-jarige Snel-
legemaar kroonde zich meteen tot
winnaar bij de masters. De Brug-
se beroepsmilitair Lode Scheer-
linck mocht als derde op het podi-
um. Op de korte afstand ging de
zege naar Joktam Willem voor
Matthijs Logghe en Ann Sophie
Vuylsteke. (DM)

Beach Survival Run in Blankenberge
BLANKENBERGE q Pieter Jan Deoeuf werd zater-
dag winnaar van de derde editie van de Beach Survi-
val Run. Na 18 hindernissen telde de Assebroekenaar
drie minuten voorsprong op Frank Logghe. 

Het hoge deelnemersaantal zorgde voor grote tevredenheid bij de organi-
satoren. (Foto DM)

De TransAlpine Run vindt dit jaar
voor de tiende keer plaats. Wat in
2005 begon in een klein, onge-
dwongen verband met 75 teams,
ontwikkelde zich in de loop der
jaren tot één van de meest popu-
laire en internationale bergloop-
evenementen ter wereld. Ook dit
jaar worden tijdens de jubileum-
uitgave opnieuw circa zeshonderd
lopers uit meer dan 35 landen ver-
wacht.
‘Adventure, passion, and emotions
on the Highway to Hell’, zo wordt
de wedstrijd wel eens omschre-
ven. De twee Bruggelingen Benny
Roelens en Bruno Ceunis weten
meteen waar ze aan toe zijn. Ben-
ny, een 49-jarige verpleegkundige
in het AZ Sint-Jan en woonachtig
in Sint-Andries, is lid van
McCann TriTeam Brugge en
heeft twee Ironmans op zijn ac-
tief. Bruno, 46 jaar en werkzaam
bij Provikmo, uit de wijk Kristus
Koning is bij atletiekclub ABAV
aangesloten. “We kennen elkaar
door het loopcircuit en in het ver-
leden zaten we samen in dezelfde
triatlonclub. Qua interesses in het

sociale leven vonden we elkaar en
doen we buiten de club samen
wedstrijden. Door onze ervaring
in de lange duursport gingen we
op zoek naar een nieuwe uitda-
ging. Vorig jaar heb ik Haute Rou-
te Pyrenees gefietst, een zeven-
daagse wedstrijd tussen Barcelo-
na en Biarritz. Het speelde al
meer dan een jaar in mijn hoofd
om eens die TransAlpine Run te
doen. Maar dat is in duo en op die
manier ben ik meteen bij Bruno
terecht gekomen. Meteen werden
de plannen concreet”, vertelt Ben-
ny. 

AFDALINGEN
Bruno Ceunis, die de voorbije we-
ken in het lopen zijn aantal tot 90
kilometer per week opvoerde,
heeft al een vijftiental marathons
op zijn palmares. In die zin zag
hij het meteen zitten om aan die

extreme wedstrijd deel te nemen.
Het merendeel van de etappes is
een combinatie van bergop en -af,
met een afstand van ongeveer 40
kilometer per dag. In acht dagen
kan er zowel sneeuw, regen, mod-
der, hitte als koude zijn.
Er is ook één relatieve rustdag
waar er maar zes kilometer ge-
pland is. Dat is een bergsprint,
wat ook zeer pittig kan worden.
De uitschieter is een etappe van
53 kilometer 
“Vooral de hoogtemeters en de af-
dalingen maken het verschil met
andere wedstrijden. Met mijn er-
varing worden die afdalingen het
meest belastend”, weet Bruno.
“Want soms wordt dat een uur op
een zeer geaccidenteerd parcours.
Daar moeten onze benen fris zijn,
zo niet is er onvoldoende recupe-
ratie en kunnen we niet op een
soepele manier naar beneden lo-

pen.”
“Het is ook de opeenvolging. We
vertrekken iedere morgen voor
een etappe van zes, zeven uur. We
zullen dus voldoende moeten do-
seren, de nodige rust in acht ne-
men zodat we iedere morgen op-
nieuw fris aan de start verschij-
nen. We zullen constant in onze
reserves moeten lopen en verzu-
ring voorkomen. Hopelijk krijgen
we daar voldoende massage. Dat
is in principe wel voorzien en zal
meer dan welkom zijn.”

WEERSOMSTANDIGHEDEN
Benny en Bruno werden tijdens
hun voorbereiding met trainings-
advies, lactaattesten en voor hun
uitrusting gesteund door ‘Run-
ning and more’ in Sint-Andries.
Benny was ook twee weken gele-
den in de Dolomieten op vakantie
om een gedeelte van het parcours

af te stappen. “Ik heb al een idee.
Ook de weersomstandigheden
spelen een rol. ‘s Morgens was er
zon en in de namiddag regen. Ho-
pelijk wordt het niet hetzelfde ver-
haal. Bij helder weer zullen we
uiteraard kunnen genieten van de
mooie zichten. Regen kan een se-
rieuze spelbreker worden, omdat
het parcours, met veel stenen, dan
serieus glad wordt. Het risico op
blessures wordt dan een stuk gro-
ter. Dus liefst droog en niet te
warm. Want ook de zon kan naar
uitdroging toe een serieuze spel-
breker zijn.”

FINISH IN ITALIË
Het parcours loopt van Ruhpol-
ding in Duitsland, St. Johann,
Kitsbühel, Neukirchen, Großve-
nediger, Prettau in Südtirol, Sand
in Taufers, St. Vigil en Niederdorf
(Oostenrijk) om finaal in Sexten
(Italië) te eindigen. De twee Brug-
gelingen, die omwille van de vei-
ligheid in duo moeten samenblij-
ven, zijn één van de weinige Bel-
gen die deelnemen. “We zullen
onder andere de Kronplatz passe-
ren”, weet Bruno. “De wedstrijd
wordt niet per se gegeerd door
‘laaglanders’. Die bergen worden
voor ons een heuse inspanning.
Het wordt tevens een hele aanpas-
sing, omdat we bijna voortdurend
met een hogere hartslag zullen
zitten.”
“Een prestatie zal er niet inzitten”,
beseft ook Benny. “Onze doelstel-
ling is om tijdens onze eerste
deelname in goede gezondheid
aan te komen. Misschien doen we
het dan nog eens over. De leeftijd
van de duo’s wordt namelijk sa-
men geteld. Er is een categorie
plus honderd. Misschien kunnen
we daar ooit wel eens iets in
doen.” (Alain Creytens)

Twee Bruggelingen lopen 
straks de TransAlpine Run
BRUGGE q Zaterdag 30
augustus wordt het start-
schot gegeven van de
tiende Gore-Tex TransAl-
pine Run. De Bruggelin-
gen Benny Roelens en
Bruno Ceunis proberen
samen in acht dagen de
Alpen over te steken. Het
tweetal moet 293 kilome-
ters en ruim 13.000
hoogtemeters overwin-
nen.

De Bruggelingen Benny Roelens en Bruno Ceunis trekken samen de Alpen over (Foto ACR)
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KNOKKE- HEIST G Maxim Lou-
agie (12) zal voor het derde op-
eenvolgende jaar, met uitzonde-
ring van vorig jaar door een
armbreuk, deelnemen aan de
finales van de Volvo Tour in
Wommelgem. Dit jaar treedt hij
aan in de reeks J 12/2. Zijn ambi-
ties hangen vooral af van de
loting. “Er zijn een tweetal spe-
lers die mij minder liggen. Tegen
de anderen zal de vorm van de
dag bepalend zijn”, vindt Maxim
die in september de overstap
maakt naar het middelbaar in
Sint-Bernardus in Knokke, waar
hij latijn zal volgen. “Ik begon met
tennissen aan mijn zes jaar, door
het volgen van een vakantiesta-
ge ingericht door de gemeente
Knokke-Heist. De trainers merk-
ten mij toen op als een jongen
met een grote balvaardigheid.”
Maxim is lid geworden van TCD
en een jaar later is hij onder de
vleugels van Tim Blondeel te-
recht gekomen in een competi-
tiegroepje. Hij traint nu nog altijd
met Tim gedurende drie uur per
week. Daarnaast voetbalt Maxim
nog bij Knokke. “Het is een idea-
le combinatie, enerzijds omdat ik
mijn conditie op peil kan houden
en anderzijds omdat het zwaarte-
punt van voetbal in de periodes
ligt waar er weinig tennistornooi-
en zijn.” De pluspunten van
Maxim zijn snelheid, techniek,
wedstrijdinzicht en -mentaliteit.
Hij recupereert zeer veel ballen
en heeft het geduld om zijn kans
af te wachten vooraleer aan te
vallen. Zijn belangrijkste werk-
punten zijn het aanpassen van
zijn forehandgreep, waardoor hij
iets meer druk zal kunnen zetten,
en het ontwikkelen van een meer
aanvallend spel. “Hoe graag ik
ook voetbal, tennis staat steeds
op de eerste plaats.” (ACR)

“Vorm van de dag
zal bepalend zijn”

MAXIM LOUAGIE 
TC Duinbergen
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OP DE BASELINE

TC Loppem mocht voor hun tradi-
tioneel dubbeltornooi maar liefst
418 duo’s verwelkomen. En zoals
steeds op de finaledag zat de sfeer
er goed in. “We zijn fier dat we
936 tennissers hebben ingeschre-
ven”, glundert Philippe Mus-
schoot, die voor aanvang van dit
seizoen het voorzitterschap door-
gaf aan Steven Hoornaert. “On-
dertussen zijn we uitgegroeid tot
één van de grootste tornooien in
de Vlaamse regio.”
Op de finaledag kwam het be-
stuur van TC Loppem op een lu-
mineus idee om het onderzoek
met betrekking tot ALS te steu-
nen. Dit gebeurde uiteraard via de
alom gekende Ice Bucket Challen-
ge. “Het was Matthias Feys die als
finalist naar mij kwam en er zeker
van was dat hij zijn wedstrijd zou
winnen. Meteen dacht ik of we dit
niet aan een soort van uitdaging
konden koppelen.” 
“Op die manier kwamen we bij de
Brugse afdeling van de ALS-liga
terecht”, vertelt Philippe Mus-
schoot. “Na iedere finale stelden

we de winnaars voor of ze ook
wilden genieten van een koude
douche. We vroegen de deelne-
mers per emmer tien euro om die
gevuld met ijswater over iemand
zijn of haar tegenstrever het hoofd
te gieten.”
“ Ik was als initiatiefnemer en ge-
wezen voorzitter uiteraard bereid
om het voorbeeld te tonen en liet
mij voor het podium, in aanwe-
zigheid van enkele spelers en Ro-
ger Ruckebusch, een ijsemmer
over mij gieten. Het initiatief was
geslaagd en goed voor een op-

brengst van driehonderd euro.

BROERS BOI
Naast dit alles werd er ook nog
getennist. De broers Boi (KTC
Azalea) maakten er als het ware
hun dag van. Frederik, op een zij-
spoor bij Cercle Brugge, won
maar liefst twee finales. Met Mat-
thias Feys in DH3 en met Gil
Haesebrouck (TC Loppem) was
hij het sterkst in DH2.
Nicolas Boi vloerde met Willem
Pinsart in een Azalea-onderonsje
Kim Demeyer en Piet Jr. Flour in

DH5. Met Bart Walleyn klopte hij
in DH1 thuisspelers Stijn Rucke-
busch en Gunther Van Audenaer-
de. Deze laatste won wel met Van-
ja Geebelen (TC De Koddaert) in
DG4. Loppemnaar Louis Cant ze-
gevierde met Celestine Bossu
(KTK in ’t Vrije) in DG5. Ook Fien
Aelter (TC Zedelgem) schreef
twee finales op haar naam. Zij
maken allen, als ze zaterdag ook
winnen in TC De Koddaert in Tor-
hout, kans op een reis voor twee
personen naar de US Open in
september 2015. (ACR)

Dubbeltornooi van TC 
Loppem gaat op elan door
LOPPEM q Naar jaar-
lijkse gewoonte organi-
seerde TC Loppem het
gekende gastronomisch
dubbeltornooi. Zondag
werden de finalisten in
het teken van de Ice Buc-
ket Challenge ten voorde-
le van ALS op een ijs-
koude douche getrak-
teerd.

TC Loppem hield op de finaledag de gekende Ice Bucket Challenge, met links Roger Ruckebusch in speciale outfit
en rechts initiatiefnemer Philippe Musschoot. (Foto ACR)

“We zijn tevreden, want we heb-
ben stappen gezet en hopen dat
volgend seizoen opnieuw te kun-
nen doen”, evalueert Pieter Van
Reeth, verantwoordelijk voor de
Brughia Tennis Academy Pro. Zij
vertegenwoordigen vanaf woens-
dag ook enkele talentvolle tennis-
sers op de finales van de Volvo
Tour of het jeugdkampioenschap.
Onder andere Tristan Vanden-
bussche, Beau Deleu en Nicolas
Van Oyen tekenen er present. “In
Wommelgem hopen we de eerste
ronde te overleven, zodat we als
halve finalist ook met enkelen la-

ter op de maand naar de Beker de
Borman of het Belgisch jeugd-
kampioenschap kunnen.” Er is
niet alleen de Volvo Tour, ook in
het criterium bij de volwassenen
hebben de jongeren van Brughia
aardig gepresteerd. “Tristan deed
het daar als een eerstejaars zeer
goed. Maar er was ook Claudia
Duysburgh, Clarisse Arnou, Ja-
mes Agneessens, Elena Vermant
en de jonge Thibault De Negri.
Daarnaast waren we met Jongens
9/2 en Jongens 10/3 deze week
actief in TC Beckhand voor de
eindrondes jeugdinterclub, goed

voor een halve finale en een fina-
le. En Evelyne De Mey, eerstejaars
meisjes 14 heeft op TennisEurope
niveau min 14 jaar internationaal
enkele kwartfinales gespeeld in de
hoofdtabel en heeft hierdoor een
mooie ranking behaald. Van niks
naar zeshonderd, wat een zeer
mooi resultaat is.”
De club telde voor hun voorbije
jeugdtornooi wat minder inschrij-
vingen, oorzaak was wellicht dat
de jonge tennissers tijdens die-
zelfde periode ook in tornooivorm
aan de kust in TC Duinbergen te-
recht konden. De club uit Sint-
Kruis maakt zich nu op voor het
Sportline dubbeltornooi, van 1 tot
en met 14 september. Inschrijven
kan nog tot zaterdag 31 augustus
om 10 uur via de gekende kana-
len. Vorig jaar waren er 441 kop-
pels aanwezig. (ACR) 

Jeugdwerking TC Brughia 
is tevreden over de zomer
BRUGGE q TC Brughia maakt zich op voor een suc-
cesvol dubbeltornooi. Ook de eigen jeugd blijft goed
bezig, zowel in criterium als in de Volvo Tour lieten
ze de voorbije weken van zich spreken.

Pieter Van Reeth van TC Brughia.
(Foto ACR)


