
 

PERSBERICHT 

600 deelnemers voor 30e Hoeks Triatlon Lommel 

Nu zondag 13 augustus viert Lommel de 30e editie van de Hoeks Triatlon. In totaal worden zo’n 600 deelnemers 

verwacht op de kwarttriatlon, sprinttriatlon, triotriatlon en Iron Kid. Ruben Geys van de organiserende club de 

Lommelse Triatleten kan voor het vierde jaar op rij de hoofdwedstrijd over de olympische afstand winnen.  

1,5 km zwemmen in het kanaal Bocholt-Herentals, 40 km fietsen door onder meer het prachtige natuurgebied de 

Sahara en dan nog eens 10 km lopen door het Lommelse stadscentrum met finish op het gezellige Marktplein. Dat 

staat de 240 deelnemers van de Hoeks Kwarttriatlon komende zondag om 14u te wachten. 

Balenaar Ruben Geys, die aangesloten is bij de organiserende club de Lommelse Triatleten (LT) en ook in 

Lommel werkt, is topfavoriet voor eigen volk. Als hij zijn vierde zege op rij wil pakken, zal hij moeten afrekenen met 

onder andere clubgenoot Hans Moonen en de Nederlandse broers Milan en Omar Brons. Het wordt ook uitkijken 

naar de prestatie van Rudi van Houts, tweevoudig Nederlands kampioen mountainbike en drievoudig olympiër 

(Peking, Londen, Rio), uit buurgemeente Luyksgestel. De strijd om de prestigieuze titel van beste Lommelaar zal 

waarschijnlijk gaan tussen Carl Huygen, Tommy Reymen en Jasper Michiels. Bij de vrouwen verwachten we 

een tweestrijd tussen titelverdedigster Joke Coysman uit de Pinte en Marjolein Truyers uit Sint-Katelijne-Waver. 

Als haar heupblessure haar niet te veel parten speelt, moet ook de Molse Birgit Massagé (LT), de vriendin van 

Ruben Geys, vooraan kunnen meespelen. 

KEUZE UIT VIER WEDSTRIJDEN 

Naast de Kwarttriatlon zijn er op 13 augustus nog drie andere evenementen. Om 17u is er de Sprinttriatlon (750 

m zwemmen, 20 km fietsen, 5 km lopen). Net als de Kwartriatlon is deze wedstrijd volledig uitverkocht. Vijf minuten 

na de individuele deelnemers mogen ook trioploegen zich aan de sprintafstand wagen. 

De Hoeks Triatlon wordt om 11.30u op gang geschoten met de Iron Kid (vrij zwemmen, 2 km fietsen, 400 m 

lopen). Alle 5- tot 13-jarigen die op een laagdrempelige manier van triatlon willen proeven, kunnen zich vanaf 

10.30u aanmelden in het stedelijk zwembad. 

Met uitzondering van de Iron Kid (start in het zwembad) beginnen alle wedstrijden aan de startzone bij brug 12 

(Vossemeren). De aankomst is telkens op het Marktplein in Lommel centrum. De toegang tot de triatlonhappening 

is volledig gratis. 

DANKZIJ 250 VRIJWILLIGERS 

Het is al voor de 30ste keer dat de Lommelse Triatleten de wedstrijd organiseren in samenwerking met de 

Stedelijke Sportraad en Sportdienst. 250 vrijwilligers zorgen ervoor dat de organisatie in goede banen verloopt. 

Alle info over de Lommelse Hoeks Triatlon vind je op www.lommelsetriatlon.be of bij de Lommelse Sportdienst 

op 011/54.84.00. 

 


