
 

 

PERSBERICHT 

Hoeks Triatlon Lommel terug van weggeweest 

Op zondag 8 augustus maakt de Hoeks Triatlon zijn heropwachting in Lommel, na drie jaar afwezigheid wegens o.a. wegenwerken en corona. 

Op de 31e editie van deze triatlonklassieker worden zo’n 500 deelnemers verwacht, gaande van 5 tot 70 jaar en van recreant tot topsporter. Met 

een Iron Kid, kwarttriatlon, sprinttriatlon en triotriatlon is er weer een uitgebreid programma met voor elk wat wils. Ruben Geys kan alleen 

recordhouder worden door de hoofdwedstrijd over de olympische afstand voor de vijfde keer (op rij!) te winnen.  

RECORDS OP KWARTTRIATLON? 

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 gezellige Lommelse stadscentrum met finish op het vernieuwde Marktplein. Dat staat de deelnemers van de Hoeks 

Kwarttriatlon komende zondag om 14u te wachten. Meer dan 250 atleten staan op de startlijst van de wedstrijd over de olympische afstand, 

goed voor een record! 

Ruben Geys uit buurgemeente Balen is favoriet om de kwarttriatlon voor de vijfde keer op rij te winnen en zo alleen recordhouder te worden in 

Lommel. Da’s makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien hij zich de laatste tijd meer toelegt op de lange afstand. Zo won hij onlangs in 

Nederland nog de Frysman over de volledige afstand. Onder andere Tim Brydenbach, Sander Heemeryck, Laurens Verluyten, Lander 

Dircken, Marc Geerts, Pamphiel Pareyn, Willem Brems, Tom Vander Hoogerstraete, Rob Carmans, Stef Corthouts en Jeroen Vandael 

zijn z’n belangrijkste concurrenten. En met William Peters uit het naburige Eksel staat zelfs de wereldkampioen quadrathlon aan de start. 

Peters behaalde eind juni het goud in Tsjechië na 1,5 km zwemmen, 8 km kajakken, 40 km fietsen en 10 km lopen. Bij de vrouwen verwachten 

we een strijd tussen o.a. Jolien Vermeylen, Katrien Maes, Linde Herreman en Birgit Massagé. Vanuit de organiserende club de Lommelse 

Triatleten zijn Niels Vanhove en Eva Vanbrabant favoriet om de prestigieuze titel van snelste Lommelaar in de wacht te slepen. 

KWART, SPRINT, TRIO & IRON KID 

Naast de Kwarttriatlon zijn er op 8 augustus nog twee wedstrijden. Om 17u is er de Sprinttriatlon en vijf minuten na de individuele deelnemers 

mogen ook trioploegen zich aan de sprintafstand wagen. 

De Hoeks Triatlon wordt om 11u30 op gang geschoten met de Iron Kid. Alle kinderen van 5 tot 13 jaar die op een laagdrempelige manier van 

triatlon willen proeven, kunnen zich vanaf 10u30u inschrijven in zwembad Optisport De Soeverein (Sportveldenstraat 15). 

Met uitzondering van de Iron Kid beginnen alle wedstrijden aan de startzone bij brug 12 (Gestelsedijk). De aankomst is telkens op het 

vernieuwde Marktplein in Lommel centrum. De toegang tot de Hoeks Triatlon is volledig gratis. 

NA DRIE JAAR AFWEZIGHEID 

Het is al voor de 31ste keer dat de Lommelse Triatleten de wedstrijd organiseren in samenwerking met de Stedelijke Sportdienst en Sportraad. 

De vorige editie van de Hoeks Triatlon dateert al weer van 2017. In de twee daaropvolgende jaren was er geen wedstrijd door o.a. de 

wegenwerken in het centrum van Lommel en vorig jaar gooide corona roet in het eten. Zo’n 200 vrijwilligers zorgen ervoor dat de organisatie in 

goede banen verloopt. 

PROGRAMMA 31e HOEKS TRIATLON LOMMEL 

• 11u30: Iron Kid (vrij zwemmen, 2 km fietsen, 400 m lopen) 

• 14u: Kwarttriatlon (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen) 

• 17u: Sprinttriatlon (750 m zwemmen, 20 km fietsen, 5 km lopen) 

• 17u05: Triotriatlon (750 m zwemmen, 20 km fietsen, 5 km lopen) 

Alle info over de Hoeks Triatlon Lommel vind je op www.lommelsetriatlon.be. 


