
Wat is er toffer dan een verlengd pinksterweekend? Een verlengd sportief weekend 
met op zondag 5 juni de welbekende Boerekreektriatlon in Sint-Laureins georga-
niseerd door het SMO-SCOTT team. Een toffe sprinttriatlon met zwemmen in de Me-
tjeslandse kreken, fietsen en lopen in de uitgestrekte polders. Voor jong en oud, van 
beginners tot gevorderden, iedereen kan hier zijn talenten tonen. Deelname is moge-
lijk vanaf 6 jaar (ironkids). Vanaf 12 jaar is er de jeugdcompetitie van Triatlon Vlaan-
deren. Schrijf je zeker in en kom samen genieten van een prachtige sportieve dag. 

KWARTTRIATLON OP MAANDAG 6 JUNI
Voor diegenen die liever de kwartafstand doen is er ook de mogelijkheid om maandag 
6 juni mee te doen (start 13.30 uur) met de kwarttriatlon Sint-Laureins van BROGO op 
dezelfde locatie. 

LOCATIE Provinciaal Domein “De Boerekreek”,  
Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Laureins

PARKING Aanrijden via Bentille.  
Parkeren in de St-Jansstraat vanaf St-Jansbrug  
aan oostzijde (vanuit Bentille) Sint-Laureins

PROGRAMMA WEDSTRIJDEN

10.15 Ironkids A
 ➜ 150 m, 4 km, 1 km

10.30 Ironkids B
 ➜ 150 m, 4 km, 1 km

11.00 Jeugdcup - Jeugd B Heren
 ➜ 300 m, 8 km, 1,5 km

11.02 Jeugdcup - Jeugd C Heren
 ➜ 300 m, 8 km, 1,5 km

11.05 Jeugdcup - Jeugd B Dames
 ➜ 300 m, 8 km, 1,5 km

11.07 Jeugdcup - Jeugd C Dames
 ➜ 300 m, 8 km, 1,5 km

12.30 Recreatieve Heren  
 ➜ 500 m, 20 km, 5 km

12.35 Recreatieve Dames + trio’s 
 ➜ 500 m, 20 km, 5 km

12.40 Jeugdcup - Jeugd A + Junioren Heren
 ➜ 500 m, 20 km, 5 km

12.45 Jeugdcup - Jeugd A + Junioren Dames
 ➜ 500 m, 20 km, 5 km

15.00 T³ Series Sprint Triatlon - Herendivisie 2
 ➜ 750 m, 20 km, 5 km

15.05 T³ Series Sprint Triatlon - Damesdivisie 1
 ➜ 750 m, 20 km, 5 km

16.30 T³ Series Sprint Triatlon - Herendivisie 1
 ➜ 750 m, 20 km, 5 km

INSCHRIJVEN VIA ONZE WEBSITE 
WWW.SMO-SCOTT.BE

Of via de
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BOEREKREEK
TRIATLON

Dé gezelligste triatlon in het Meetjesland

FIETSEN

ZONDAG
31.05.2020
    S I N T- L A U R E I N S

 WWW.SMO-SCOTT.BE

. 10:15 IRONKIDS (van 6 t.e.m. 11 jaar)

. 11:00 JEUGDCIRCUIT C EN B (van 12 t.e.m. 15 jaar)

. 12:30 RECREATIEVE SPRINTTRIATLON (vanaf 16 jaar) 

. 12:35 BK POLITIE

. 15:00 T3 SERIES 2e DIVISIE

. 16:30 T3 SERIES 1e DIVISIE

    RANDANIMATIE MET OA. SPRINGKASTELEN, ...

BELGISCH KAMPIOENSCHAP VOOR POLITIE 

VU TRIATLON TEAM MEETJESLAND vzw

APARTE DAMES STARTWAVE MET EXTRA AANDENKEN VOOR ALLE DAMES

G-SPORT

PARATRIATLON

GRATIS Augustijn
 Grand Cru 

(kijk snel binnenin)



Het Pinksterweekend, 5 en 6 juni 2022. Een hoogdag voor de 
triatlonsport in België, in Vlaanderen, in het Meetjesland. Het SMO-SCOTT Triatlon Team zet 
samen met de sportraad St-Laureins en het gemeentebestuur St-Laureins zijn schouders 
onder de organisatie van de 35ste Boerekreek Triatlon. 
Maanden op voorhand werd het startschot gegeven voor de organisatie van dit sport- en 
familiefestijn. Wat zal het worden? En het wordt alweer een specialleke. Traditiegetrouw starten 
onze jeugdatleten (6 tot 11 jaar) met hun wedstrijd. Onder leiding van onze jeugdtrainers 
en begeleiders werken ze gezamenlijk een mini-triatlon af onder politiebegeleiding.  Alle 
ironkids die een beetje sportief zijn aangelegd kunnen hieraan deelnemen, enige ervaring 
is niet noodzakelijk. Aansluitend starten de reeksen van de jeugdatleten C en B (jongeren 
tussen 12 en 15 jaar). Ook hier zal je zien dat vele jeugdatleten uit gans Vlaanderen het beste 
van zichzelf geven.
Vanaf 12u30 starten de recreatieve reeksen. Iedereen vanaf 16 jaar kan hier deelnemen. Van 
de debutant, naar de recreant, tot de meer getrainde atleet. Spektakel is verzekerd. Zowel 
voor de dames (12u35) als de heren.  
Vanaf 15u krijgen we de topwedstrijden van de T3 series. Zowel de dames als de heren 
(divisie twee) nemen de start. De Meetjeslandse atleten zullen goed vertegenwoordigd zijn 
in alle startreeksen. Als kers op de taart hebben we om 16u30 het topevenement (T3 
series, divisie 1). De topatleten van België nemen het op, tegen elkaar per ploeg, maar ook 
individueel. Spektakel verzekerd als je weet dat na de wedstrijd over 750m zwemmen, 20km 
fietsen en 5km lopen het verschil heel miniem is en dat het drummen wordt aan de finish 
voor elk plaatsje.
Je ziet, een heerlijk programma verspreidt over de ganse dag. Vanop het evenementenplein 
kan je de vele wedstrijden bekijken en supporteren voor je favoriet, je lokale held, je 
vriendin, je echtgenoot,… Bij een natje en een droogje beleef je  topwedstrijden van op de 
eerste rij. Er is eveneens gezorgd voor animatie voor jong en oud.
Nu reeds wil ik de vele vrijwilligers bedanken die dit evenement mogelijk maken. Ook 
de vele sponsors die ons bijstaan met zowel financiële als logistieke steun. Dank aan de 
gemeente Sint-Laureins voor hun bijdrage. Dank aan het provinciaal Centrum De Boerekreek 
voor het gebruik van hun prachtige domein. En jullie supporters, dank je wel,  om aanwezig 
te zijn op ons jaarlijks hoogtepunt  binnen onze multisport. Zoals jullie zien een heel gevuld 
en ambitieus programma, voor iedereen wat wils! En nu nog hopen op een stralende dag.

Met sportieve groeten,
Gino De Witte
Voorzitter SMO-SCOTT triatlonteam

Gratis deelname voor Sentse jeugd tussen 6 en 11 jaar

Alle jeugd uit St-Laureins tussen 6 en 11 jaar kan gratis deelnemen aan de ironkids wedstrijden. Je 
dient je enkel vooraf te registeren via de website. Op de wedstrijddag zelf krijg je dan integraal je 
inschrijvingsbedrag terugbetaald. Ben je nog aan het twijfelen om deel te nemen of weet je niet 
hoe eraan te beginnen? 

Opnieuw een echte kwarttriatlon in St-Laureins - 6 juni

De grootste primeur in 2022 is alvast de herintrede van de niet stayer kwarttriatlon ism. BroGo. 
Een regelmatigheidscircuit binnen de triatlonsport.

VOORWOORD

GRATIS AUGUSTIJN GRAND CRU 33CL 
BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON
Naam: ...............................................................................................................................................................................................
Woonplaats: ......................................................................................................................................................................................
Leeftijd: …………. Email: .....................................................................................................................................................................
Waarom breng je een bezoek aan de Boerekreektriatlon 2022?
..........................................................................................................................................................................................................

* De eerste 100 personen die deze bon afgeven aan de Augustijnwagen ontvangen één gratis flesje Augustijn Grand Cru door brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde.

Actie niet geldig voor jongeren onder 16 jaar. Slechts één bon per persoon!



PROGRAMMA #BOEREKREEKTRI 2022

PARCOURS #BOEREKREEKTRI 2022

Minder hinder tijdens de boerekreektriatlon? 
Klik op de website www.smo-scott.be onder bewonersinfo

 
Vragen en info: boerekreektri@smo-scott.be of 0495 25 62 62
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start 13u30



Wat is triatlon? (door Wouter Detemmerman – 39 jaar uit 
Bassevelde)

Een collega van mij was ervan overtuigd dat triatlon een combinatie is van schieten, fietsen, 
muurklimmen en nog iets. Voor de iets beter geïnformeerde medemens bestaat een triatlon 
uit een opeenvolging van zwemmen, fietsen en lopen en dat in een ruim assortiment van 
verschillende afstanden. Het is pas als je er zelf induikt dat je echt een goed beeld krijgt. 
Een triatlon is een beloning. 

Tijdens zo’n wedstrijd zijn er mensen die je de weg wijzen, zijn er vrijwilligers die je uit het 
water helpen als je nog zwemdronken vooruit waggelt, staat er een wisselzone opgesteld 
waar je netjes al je spullen kan klaarleggen zonder schrik te moeten hebben dat die er niet 
meer zijn wanneer je je wetsuit tracht uit te trekken, kan je met de fiets rondtoeren op een 
autovrij parcours en worden er tijdens het lopen allerlei voedingswaren uitgestald op tafels 
alsof het een buffet in een all-in hotel betreft. Je kan zorgeloos nagenieten van al het harde 
werk dat je tot dit punt bracht. 

Het vraagt wel wat doorzetting om zo ver te komen. Meermaals per week vroeg uit de 
veren recht het frisse zwembadwater in te duiken. Telkens weer je fiets poetsen om die 
daarna nog sneller terug vuil te maken, alsof je met een emmer de zee zou proberen 
leeg maken. Lopen op modderige wegels die een wandelaar met veel plezier links laat 
liggen gewoon omdat er “trailrun” op het trainingsschema staat. Een training afwerken 

in weersomstandigheden waarbij zelfs een ijsbeer een extra winterjas 
aantrekt. Samen met de clubgenoten naar de achterkant van de maan 
rijden om het ideale stukje modder te vinden om je skills bij te schaven. 
Het hoort er allemaal bij om op de wedstrijddag alle puzzelstukjes 
op zijn plaats te laten vallen en met een gerust gevoel aan de start 
te staan. Is het nu een full distance triatlon of je eerste recreatieve 
sprinttriatlon, na de volharding tijdens de talloze trainingen rest je 
slechts te genieten van triatlon. 

Laat dat nu net zijn wat we tijdens het pinksterweekend gaan doen… 
genieten van een triatlonfeest rond de Boerekreek in Sint-Laureins. 
We gaan er een stevige lap op geven en hebben graag dat u dat 
samen met ons komt doen.

Wouter Detemmerman nam in 2021 deel aan zijn eerste volledige triatlon in Ironman Zwitserland. 
Een passie van de sprinttriatlon naar de lange afstandstriatlon binnen de Meetjeslandse Triatlon 
Vereniging SMO-SCOTT.

TWIJFEL JIJ NOG OF JE 
MEE MOET DOEN AAN 
EEN TRIATLON?
Dat is echt niet nodig. wij geven je 10 goede redenen om voor triatlon te kiezen en mee te doen 
aan de Boerekreektriatlon.

1. Goed voor je lijf
Als je meer gaat sporten zal je 
merken dat je fitter wordt en dat je 
lekkerder in je vel komt te zitten. Door 
hardlopen, fietsen en zwemmen te 
combineren train je je onderlijf en je 
bovenlichaam.

2. Verlies gewicht
Hardlopen, zwemmen en fietsen. Als 
je iedere dag een uur sport dan verlies 
je vanzelf gewicht. Met voldoende 
trainen en een goed voedingspatroon 
vliegen de kilo’s er vanzelf af.

3. Goed voor je hoofd
Onderzoek wijst uit dat sporten zorgt dat je humeur verbetert. Niet zo vreemd want je kan lekker 
je frustraties kwijt en je bent heerlijk buiten.

4. Verleg je grenzen
Had jij het vorig jaar zelf gedacht dat je dit jaar aan een triatlon mee zou doen? Je kan meer 
dan je zelf denkt, dit jaar de Boerekreektriatlon! En volgend jaar? Een kwart triatlon of andere 
gekke uitdaging?

5. Jij bent een inspiratiebron
Je zal merken dat jij een inspriratiebron voor anderen bent als je aan triatlon doet. Jouw inzet 
en doorzettingsvermogen zal anderen inspireren om ook te gaan sporten of mee te doen aan 
een triatlon.

6. Het middelpunt op feestjes
Kijk jij hebt op dat volgende feestje van vrienden echt een goed verhaal. Je bent begonnen 
met triatlon en hebt binnenkort je eerste wedstrijd op het programma staan. Niets van saaie 
verhalen over nieuwe auto’s, De Mol of plantjes in de tuin. Het gaat niet om de afstand, jij bent 
een triatleet, de buren hangen aan je lippen!

7. Ontmoet nieuwe mensen
Sluit je aan bij een triatlonvereniging of zoek een sportmaatje. Triatlon is de ideale manier 
om mensen te ontmoeten. Tijdens het hardlopen, een fietstoertocht, het banen trekken in het 
zwembad, een triatlon forum, in de wisselzone tijdens een wedstrijd. Overal zijn leuke triatleten 
te vinden.

8. Nieuwe spulletjes
Triatlon is geen goedkope sport. Maar vanaf nu heb je altijd een reden om iets nieuws te kopen. 
Leuke nieuwe hardloopbroek. Je hebt echt een nieuw fietsshirt nodig, of een nieuw badpak. 
En vergeet de wedstrijd t-shirts niet. De meeste wedstrijden geven je een leuke herinnering na 
afloop. Dus droog je met trots af met je nieuwe wedstrijdhanddoek en denk met plezier terug 
aan die wedstrijd als je drinkt uit je triatlon bidon.

9. Voor alle vrouwen
De Boerekreektiatlon – Women’s only startreeks is alleen voor vrouwen. Voor alle vrouwen van 
16 tot 99 jaar. Je kan meedoen op jouw eigen niveau. Zwem je borstcrawl of schoolslag, heb je 
een racefiets, MTB of stadsfiets? Het maakt niet uit! Deze wedstrijd is er voor jou, ongeacht wat 
jouw niveau is. Iedereen die klaar is voor de uitdaging kan meedoen, mits je vrouw bent.

10. De gezelligste dag van het jaar
De Boerekreektriatlon is de gezelligste dag(en) van het jaar. Goede sfeer, hopelijk lekker weer, 
lekker sporten, achteraf een voldaan gevoel, enthousiast publiek en goede muziek. Wat wil je 
nog meer?

OOK TRIO’s MOGELIJK

SAMEN DUURSPORTEN… 
IETS VOOR JOU?
Triatlon is een duursport, dus is het niet ongewoon dat je lange uren maakt op de fiets of 
lopend. Daarnaast is het een individuele sport, maar wat is nou gezelliger dan die uren in te 
vullen met een trainingsmaatje?

Net als op die avond dat je eigenlijk geen zin hebt om te trainen, dan is er het trainingsmaatje 
dat voor je deur staat en je mee naar buiten sleept. Daarnaast kan je veel leren van je 
trainingsmaatje, helemaal als je een beginner bent.
Hoe kom je aan zo’n maatje?

Naast de fitnessclubs, atletiek en wielerclubs zijn er in de regio natuurlijk ook erkende 
triatlonverenigingen. België heeft een groot aantal triatlonverenigingen. Ze bieden vaak zwem-, 
hardloop- en fietstrainingen aan onder leiding van gediplomeerde trainers en voor specifieke 
leeftijds- en niveaugroepen. Daarnaast kan je met je clubleden afspreken buiten de trainingen 
om. Dus ga op zoek naar een trainingsmaatje, dat is veiliger, gezelliger en houd je gemotiveerd.

Op zoek? Kijk voor een volledig trainingsaanbod van Triatlon Team Meetjesland op www.smo-
scott.be en volg ons op sociale media onder ‘SMO-SCOTT Triatlonteam’.  Vanaf 6 jaar kan je 
reeds starten in deze Meetjeslandse omnisportclub.

 #boerekreektri


