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When? Where? What? Place Time Tri-nr 
9 january Egmond (NL) 1/2 marathon (21.1 km) 55. 1.14.35  

23 january Winterswijk NL) Dutch Master Championship Swim-

ming 1500m freestyle

1.

35-39y

19.20,79  

19 february  Oud-Beijerland

(NL)

Heinenoordtunnelloop 

(21.1km)

4. 1.12.18  

5 march Groningen (NL) Winterduathlon (10-25-5km) 1. 1.43.08  W10

24 april Venray (NL) European/Dutch Championship Po-

werman Netherlands (15-60-7.5km) 

24. EC/

4. DC

2.54.38  D55

7 may Enschede (NL) Thales UT Triathlon 

(1-40-10km)

1. 1.53.10  198

21 may  Lanzarote 

(Spain) 

Ironman Triathlon Lanzarote 

(3.8-180-42km) 

17. 9.50.40  199

12 june Obernai 

(France)

Triathlon Olympic Distance 

(1.5-45-10km)

9. 2.06.41  200

18 june Potsdam 

(Germany)

Open German Championship Olympic 

Distance (1.5-40-10km)

75. 1.59.41  201

25 june Stein (NL) Dutch Championship Triathlon Olym-

pic Distance (1.5-40-10km)

12./

11.DC

2.07.46  202

4 july Säter (Sweden) ETU Long Distance Triathlon Euro-

pean  Championship (4-120-30km)

DNF 

(injury)

 

23 july Schliersee 

(Germany)

Bundesliga Olympic Distance

(1.5-40-10km)

63./

53.BL

2.10.35  203

7 august Fredericia 

(Denmark)

ITU Long Distance Triathlon World 

Championship (4-120-30km)

22. 6.04.44  204

27 august Almere (NL) 25th Holland Triathlon (3.8-180-42km) 23. 9.17.011  205

1 october Wapenveld (NL) Skeelertriathlon (6-43-21km) 6. 2.23.18  

29 october Assen (NL) Dutch Championship Wintertriathlon 

(10-50-20km)

2. 2.28.23 W11 

13 november Weerselo (NL) LAAC 10km 10. 36.33

17 december Borne (NL) Winter Step One loop 10km 4. 35.54

Guido Gosselink wordt gesponsord door:

Resultaten 2005 van Guido Gosselink
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Gosselink kiest voor 

de marathon
Interview Twente Vandaag - dec 2004

ENSCHEDE – Triatleet Guido 

Gosselink wil volgend jaar een 

marathon lopen. Op 28 maart 

staat Gosselink aan de start bij 

de Leidsche Rijn Marathon in 

Utrecht. 

‘Ik heb nog maar één keer een 

marathon ‘los’ gelopen’, zegt 

Gosselink die normaal gespro-

ken de 42.195 meter in zijn triat-

lons combineert met het zwem-

men en fi etsen. ‘Het is voor 

het eerst dat ik me nu echt ga 

voorbereiden op een marathon. 

De enige marathon die ik tot nu 

toe gelopen heb was in 1993 

in Naaldwijk, de Westland ma-

rathon, maar die bestaat niet 

meer. Ik liep een tijd van 2.46.’ 

Gosselink zegt niet van plan 

te zijn het roer helemaal om te 

gooien en zich nu te gaan focus-

sen op de marathon. De triatlon 

blijft hoofdzaak voor de 33-jarige 

Enschedeër. ‘Een marathon lijkt 

me gewoon leuk en het is eens 

wat anders. Ik hoef er ook niet 

per se een tijd neer te zetten.’

Gosselink kende een goed jaar 

met een Nederlands kampioen-

schap op de halve triatlon, een 

twaalfde plaats bij het WK in het 

Zweedse Säter (‘mijn hoogste 

klassering ooit’), een tiende plek 

bij de sterk bezette Ironman van 

Australië in Forster-Tuncurry bij 

Sydney en een vierde plaats bij 

de Holland Triatlon in Almere. 

Momenteel is Gosselink bezig 

met zijn herstelmaand. En dat 

houdt ‘slechts’ vijf uur trainen 

per week in. ‘Ik heb na de Win-

tertriatlon in Assen (waar hij eind 

oktober Nederlands kampioen 

werd; red.) even rustig aange-

daan. Na een lang seizoen heb 

je dat gewoon nodig.’ 

Een normale trainingsweek van 

Gosselink omvat al snel twintig 

uur trainen. Die omvang wil de 

topsporter in januari snel weer 

te pakken hebben. Ook al is 

Gosselink dan niet meer full-

time met zijn passie bezig. ‘Per 

1 januari ga ik parttime werken 

bij mijn sponsor, Thales. Ik ben 

twee jaar full- prof geweest. Dat 

kon, omdat ik twee jaar onbe-

taald verlof heb kunnen regelen, 

maar die zijn nu voorbij. Er komt 

nu een mooie functie vrij en ik 

kan worden ingewerkt. Ik denk 

wel dat ik op niveau kan blijven 

sporten, al zijn er dingen veran-

derd. Eind september ben ik ook 

nog vader geworden van een 

dochter en ook dat brengt veran-

deringen met zich mee. Voor het 

komend seizoen heb ik daarom 

een andere wedstrijdkeuze. Wat 

meer wedstrijden in Europa. En 

dan hoop ik me te plaatsen voor 

Ironman-triatlon in Hawaï in ok-

tober.’

Egmond halve 

marathon

11 januari 2005 - Afgelopen 

zondag liep Guido Gosselink 

1.14.35 (netto) bij de halve ma-

rathon in Egmond. Dat was de 

55e tijd overall. De ATB wed-

strijd Egmond Pier Egmond was 

de dag ervoor afgelast in ver-

band met storm.

Zwemwedstrijd 1500m 

23 januari 2005 - Op de Neder-

landse Master Zwem Kampioen-

schappen in Winterswijk zwom 

Guido Gosselink 1500m vrije 

slag. Zijn eindtijd was 19.20,79.

Guido Gosselink ge-

nomineerd als sport-

man van 2004 in En-

schede 

23 januari 2005 - Ieder jaar hul-

digt de Gemeente Enschede 

alle sporters uit Enschede die 

een Nederlands kampioen-

schap hebben behaald. Ook de 

atleten die bij een Wereldkam-

pioenschap of Europees kampi-

oenschap een medaille hebben 

behaald worden bij die huldiging 

betrokken. De Gemeente En-

schede wil op die manier haar 

waardering uitspreken voor de 

wijze waarop deze sporters En-

schede op een positieve manier 

hebben vertegenwoordigd in 

binnen- en buitenland. De hul-

diging is een onderdeel van het 

jaarlijkse Sportgala, waarop ook 

de sportman, -vrouw of -ploeg 

van het jaar bekend wordt ge-

maakt. 

Guido Gosselink is genomineerd 

voor sportman van het jaar 2004 

in Enschede. Voor Guido Gosse-

link is het de tweede nominatie 

op rij, vorig jaar werd hij sport-

man van 2003 in Enschede. Een 

speciale commissie bestaande 

uit leden van de pers bepaalt in 

samenspraak met de afdeling 

Sport van de Dienst Maatschap-

pelijke Ontwikkeling de uitslag. 

De genomineerden zijn:

- Guido Gosselink (triatlon, Ne-

derlands kampioen midden af-

stand en wintertriatlon) 

- Kenny van Weeghel (wheelen, 

Paralympisch kampioen 400m 

Athene) 

- Wim Mateman (touwtrekken, 

Wereld kampioen) 

- Dimitri Serdjoek (boksen, Ne-

derlands kampioen) 

Op het Sportgala van de ge-

meente Enschede wordt de 

Auke Vleer prijs, die behoort bij 

deze verkiezing, uitgereikt. Dit 

Sportgala wordt op dinsdag 1 

februari 2005 gehouden in het 

theater van het Stedelijk Lyce-

um in Enschede.
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Kenny van Weeghel 

sportman van 2004 in 

Enschede

2 februari 2005 - Wheeler Kenny 

van Weeghel is gisteravond op 

bijzondere wijze geëerd tijdens 

het gemeentelijk sportgala. De 

sporter die afgelopen zomer 

goud, zilver en brons veroverde 

op de Paralympics in Athene 

kreeg van wethouder J. Hassink 

de erepenning van de gemeen-

te Enschede. Dat gebeurde in 

het theater van het Stedelijk Ly-

ceum, locatie Kottenpark.

Kenny van Weeghel, informa-

ticastudent aan de Saxion Ho-

geschool in Enschede, viel een 

dubbele onderscheiding ten 

deel. Naast de erepenning, be-

stemd voor illustere Ensche-

deërs, ontving de succesrijke 

wheeler de Auke Vleer pres-

tatieprijs 2004, voor de beste 

Enschedese sportprestatie van 

het jaar. Afgelopen jaar over-

trof de rolstoelsporter zijn in-

drukwekkende zegereeks van 

voorgaande jaren. Hij veroverde 

in Athene goud op de 400 me-

ter, zilver op de 200 meter, en 

op zijn favoriete onderdeel de 

100 meter ‘slechts’ brons. Het 

leverde hem een ridderorde op, 

uitgereikt door koningin Beatrix 

bij terugkomst van de spelen, en 

in december de nationale titel 

Sporter van het Jaar in de cate-

gorie aangepaste sporten. 

Concurrenten voor de Auke 

Vleer prestatieprijs waren de 

sportman van 2003 Guido Gos-

selink (Nederlands kampioen 

triatlon Midden Afstand en win-

tertriatlon), Dimitri Serdjoek 

(Nederlands kampioen boksen 

middenklasse, boven 75 kilo) en 

Wim Mateman (wereldkampioen 

touwtrekken). 

De Auke Vleer aanmoedigings-

prijs is in handen gekomen van 

Merel Oosterveld en Meike Wit-

teveen. De talenten van Tex 

Town Tigers werden in 2004 

Europees kampioen met het 

Nederlands softbalteam voor de 

junioren. Zij lieten achter zich 

volleyballer Robin Slomp (Jong 

Oranje), senior-wheeler Ron 

Koster (Nederlands kampioen 

200 meter) en judoër Sirach 

Cooiman (Jong Oranje). De 

sportwaarderingsprijs is gegaan 

naar Vasata, een vrijwilligersor-

ganisatie die al ruim dertig jaar 

wekelijks een volleybalavond 

organiseert in sporthal Deppen-

broek voor recreatieve teams. 
(bron: Twentsche Courant Tubantia)

Gosselink verbetert 

persoonlijk record hal-

ve marathon 

20 februari 2005 - Tijdens de 

Buva-Heinenoordtunnelloop 

van Oud-Beijerland naar Baren-

drecht over de afstand van een 

halve marathon heeft triatleet 

Guido Gosselink zijn persoonlijk 

record met 28 seconden aan-

gescherpt tot 1.12.18. Hiermee 

behaalde de Enschedeër een 

vierde plaats in de wedstrijd. De 

wedstrijd werd gewonnen door 

Wim Padmos, die het pittige par-

cours met daarin een klim vanuit 

de Heinenoordtunnel er in op-

gekomen en de koude omstan-

digheden het beste het hoofd 

bood. Bij de dames was triatlete 

Yvonne van Vlerken het snelste. 

Gosselink is in voorbereiding op 

de marathon van Utrecht, die op 

28 maart plaats vindt, alvorens 

hij zich weer op het triatlonsei-

zoen richt.

Uitslag Buva-Heinenoordtunnel-

loop, 21,1 km

Heren:

1 Wim Padmos            1:10:51

2 Rob vd Want           1:11:07   

3 Fouad Fertoute        1:11:35   

4 Guido Gosselink       1:12:18   

5 Reinier Burgemeester  1:12:35    

6 Peter Schlink         1:12:38   

7 Benny Ceulemans       1:12:48   

8 Gustave Ombouma Ngoye 1:12:58   

9 Ron van den Berg      1:13:07  

10 Hans Bos             1:13:39

Dames: 

1 Yvonne van Vlerken    1:17:43   

2 Carla Ophorst         1:19:21   

3 Carola Schot          1:24:35   

4 Anje den Daas         1:24:39   

5 Daniella van Dulst    1:28:17

Meer info op www.avspirit.nl.
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Gosselink en Jongstra 

winnen Groningse 

winterduatlon

6 maart 2005 - Door de fl inke 

sneeuwval van de afgelopen 

week waren de organisatoren 

van de wintertriatlon in Gronin-

gen genoodzaakt om het fi ets-

onderdeel te schrappen en de 

wedstrijd om te zetten naar een 

run-skate-run variant. Op een 

sneeuwvrij loopparcours met 

een mooi zonnetje erbij waren 

het Guido Gosselink bij de man-

nen en Sione Jongstra bij de 

vrouwen die de eerste 10 km als 

snelste afl egden. 

Nationaal kampioen Gosselink 

pakte daardoor twee schaats-

rondes voorsprong op een drie-

tal achtervolgers: Tiedo Tinga, 

Robert Beute en Martin Veen-

huizen. Diverse demarrages en 

een valpartij van Tinga tijdens 

de 25 km op het ijs gaven echter 

geen verandering in deze stand, 

zodat Gosselink met voorsprong 

de laatste 5 km in kon gaan. 

De strijd om de tweede plaats 

was echter nog niet gestre-

den. Een razendsnelle wissel 

van Martin Veenhuizen, die zijn 

schaatsen van een klitteband 

sluiting had voorzien bracht hem 

tot op 20 seconden van Gosse-

link, maar hij werd al snel door 

Tinga ingehaald, die daarmee 

de tweede plek achter Gosse-

link opeiste. Robert Beute kon 

zich in de laatste kilometer met 

een fl inke inspanning van Veen-

huizen ontdoen. Hierdoor kwam 

de volgorde bij de mannen over-

een met het NK wintertriatlon en 

zijn de verhoudingen nog niet 

gewijzigd.

Bij de dames kon Jongstra haar 

voorsprong relatief eenvoudig 

consolideren op het ijs. Ilse Mit-

tendorf pakte plaats twee voor 

Hilly Panjer.

Uitslag Winterduatlon Gronin-

gen 5 maart 2005 

(10km lopen-25km schaatsen-5km lopen)

Heren:
1. Guido Gosselink (Enschede)             1.43.08

2. Tiedo Tinga (Lemmer)                       1.43.35

3. Robert Beute (Assen)                        1.43.45

4. Martin Veenhuizen (Ekehaar)            1.44.00

5. Fokke Stoel (Delft)                             1.46.39

6. Pieter-Jan van Herel (Delft)               1.49.52

Dames:
1. Sione Jongstra (Assen)                     1.56.47

2. Ilse Mittendorf (Delft)                         2.04.52

3. Hilly Panjer (Apeldoorn)                     2.10.04

4. Janet ten Kate (Groningen)               2.10.25

5. Sietske Dijkstra (Groningen)              2.11.25

6. Eveline Geersing (Groningen)           2.17.00

Meer uitslagen en foto’s op 

www.wintertriathlongroningen.nl

Blessure speelt 

Gosselink parten bij 

EK Powerman Holland 

Duatlon

26 april 2005 - Guido Gosse-

link kon het afgelopen weekend 

geen rol van betekenis spelen in 

het door Armand van der Smis-

sen gewonnen EK Powerman 

Duatlon. Een slepende blessure 

aan zijn linkervoet speelt de En-

schedeër al geruime tijd parten 

en de daardoor opgedane trai-

ningsachterstand zorgde voor 

een matig eerste looponderdeel 

(15km). Gosselink kwam als 

44e op precies 6 minuten van 

de koploper op de fi ets en kon 

aan een bescheiden opmars 

beginnen. Op de gladde wegen 

buiten Venray reed hij de 60 km 

met een zevende tijd in 41km/h. 

Als 22e klom Gosselink op ruim 

7 minuten van leider van der 

Smissen van de fi ets en moest 

in de tweede run over 7.5 km 

nog twee plaatsen inleveren. 

De medailles voor het NK du-

atlon lange afstand die ook in 

deze wedstrijd werden vergeven 

gingen ook aan Gosselink voor-

bij: hij werd vierde Nederlander. 

Gosselink hierover: “Ik heb de 

afgelopen periode maar be-

perkt kunnen lopen, met name 

rustige duurloopjes. Ik heb mijn 

blik gevestigd op de Ironman 

triatlon op Lanzarote, die op 21 

mei is. Ik hoop dat mijn blessu-

re dan geheel verdwenen is en 

mijn piek moet dan daar liggen. 

Deze wedstrijd kwam nog wat te 

vroeg, maar paste wel goed in 

de voorbereiding op Lanzarote. 

Gezien de voorbereiding ben ik 

wel tevreden.”

Bij de dames won wereldkampi-

oene Ulrike Schwalbe uit Duits-

land vóór Yvonne van Vlerken, 

die daarmee wel de nationale 

titel binnenhaalde.

Uitslag EK Powerman Holland 

Duatlon (Venray 24-4-2005)

(15km lopen, 60km fi etsen, 7.5km lopen)

HEREN  

1 Armand van der Smissen       2.44.14

2 Dirk Strothmann         GER    2.44.27

3 Joeri Vansteelant        BEL     2.44.49

4 Koen Maris                 BEL     2.45.45

5 Alessandro Alessandri ITA     2.47.15

6 Franck Ronco             FRA     2.47.30

7 Gerrit Schellens         BEL      2.48.31 

8 Sebastien Cornette    FRA     2.49.14 

9 Nicolas Capoferri       FRA     2.49.22

10 Paul Verkleij                         2.49.28

11 Wim Nieuwkerk                    2.50.04

24 Guido Gosselink           2.54.38

DAMES 

1 Ulrike Schwalbe         GER    3.04.05

2 Yvonne van Vlerken               3.05.41

3 Jess Dreskau             GBR    3.07.29

4 Mariska Kramer                      3.10.05

5 Nicole Klingler             LIE      3.11.45

6 Michelle Parsons        GBR    3.15.17

7 Jacueline Ubelhart      SUI     3.17.27

8 Maia Jacober              SUI     3.18.33

9 Barbara Hoppe           GER    3.20.28

10 Anne Paul                 IRE      3.21.06
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Guido Gosselink pakt 

UT-titel voor vijfde 

keer

7 mei 2005 - Voor de vijfde keer 

schreef oud-UT-student Guido 

Gosselink de Thales UT triathlon 

op zijn naam. Pakte hij vorig jaar 

nog de titel met een parcours-

record van 1.47.00, dit jaar had 

het fi etsparcours wegens werk-

zaamheden enige aanpassin-

gen moeten ondergaan en was 

iets langer geworden. Te samen 

met de regen en de koude om-

standigheden zorgde dit ervoor 

dat de klok pas bij 1.53.10 stil-

stond. Cees Colijn uit Apeldoorn 

pakte de tweede plaats. Ensche-

deër Jasper Reenalda verloor 

de sprint om de derde plaats 

van de Duitser Klaus Wink.Bij 

de dames pakte oud UT-studen-

te Heleen bij de Vaate de eer-

ste plaats voor Esther Tanck en 

Gonny Rosendaal. 

Naast de kwart triathlon stond er 

dit jaar voor de tweede keer een 

team triathlon op het programma. 

In dit onderdeel leggen vier 

teamgenoten ‘s ochtends indivi-

dueel een serie over Grand Prix 

afstanden af (1/16 triathlon). ‘s 

Middags wordt dan gezamelijk 

op het parcours van een acht-

ste triathlon de eindklassering 

bepaald. Opvallend hierbij was 

het presteren van het regionale 

‘Twenty First Triathlon Team’ 

bestaande uit Holtenaren Jan 

Manenschijn en Rob Steegink, 

Enschedeër Andries Koers en 

Bas van der Zwan uit Apeldoorn. 

Tussen de sterke tegenstanders 

uit Limburg en Duitsland bleven 

zij fi er overeind en behaalden 

uiteindelijke een tweede plaats 

op dit vooral spectaculaire on-

derdeel achter Asics Team Wit-

ten uit Duitsland. 

Volledige uitslagen op 

www.uttriathlon.nl. 

Triatleet Guido Gos-

selink behaalt 17de 

plaats bij Ironman 

Lanzarote

21 mei 2005 - Triatleet Guido 

Gosselink heeft een 17de plaats 

behaald bij de Ironman Lanza-

rote, die op zaterdag 21 mei op 

het gelijknamige eiland gehou-

den werd. De Ironman van Lan-

zarote staat bekend als één van 

de zwaarste wedstrijden van de 

Ironmancyclus, met name door 

het zware fi etsparcours dat de 

deelnemers over het hele eiland 

voert en de altijd hard blazende 

oceaanwind. Het was voor Gos-

selink de eerste keer dat hij 

deelnam aan deze wedstrijd, 

die door de kenners 

het meest in de buurt 

komend van de oer-

Ironman van Hawaii 

wordt beschouwd.

Gosselink kende een 

moeizame voorberei-

ding op deze eerste 

grote wedstrijd van 

het seizoen 2005. 

In voorbereiding op 

de marathon van 

Utrecht liep hij een 

voetblessure op, die 

hardnekking bleek 

en die noodzaakte 

tot een voorberei-

ding met beduidend 

minder loopkilome-

ters dan gewenst.
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Gosselink reisde dan ook met 

aangepaste ambities af naar het 

zonnige en winderig Lanzarote: 

“Ik ging van start met de we-

tenschap dat mijn loopniveau 

waarschijnlijk niet hoog genoeg 

zou zijn om in de top van deze 

wedstrijd te eindigen. Mede, 

omdat deze wedstrijd als zeer 

zwaar bekend staat, ben ik be-

houdend van start gegaan en 

heb ik volledig mijn eigen race 

gelopen, zonder rekening te 

houden met mijn concurrenten.

 

Ik merkte tijdens het lopen dat 

mijn duurvermogen goed was, 

maar dat ik nog duidelijk snel-

heid tekort kom. Wel ben ik zeer 

tevreden met het feit dat ik niet 

al te veel last van mijn voet heb 

gehad; dat betekent dat de bles-

sure aan het genezen is en dat 

ik hopelijk na het herstel van 

deze westrijd ongehinderd kan 

werken aan de voorbereidingen 

op mijn volgende wedstrijden”.

De wedstrijd op en rond het ei-

land Lanzarote kende een zeer 

spannend wedstrijdverloop hij 

de heren. De duitser Steffen 

Liebetrau voerde zeer langdurig 

het veld aan, maar werd in de 

laatste loopkilometers ingehaald 

door de est Ain-Alar Juhanson, 

die won en zijn overwinning op-

droeg aan de vrienden die hij 

verloor tijdens de ramp met de 

veerboot Estonia in september 

1994. Juhanson was één van de 

slechts 137 personen die deze 

ramp overleefde, maar verloor 

een aantal trainingspartners. De 

belg Gerrit Schellens kende een 

traditioneel sterk looponderdeel, 

maar kwam uiteindelijk een paar 

minuten tekort en moest ge-

noegen nemen met een derde 

plaats.

Bij de dames was de strijd be-

duidend minder spannend: de 

spaanse Virginia Berasategui-

Luna voerde vanaf begin tot 

einde het damesveld aan  en 

won met ruime voorsprong. De 

nederlandse Bianca van Dijk 

lag geruime tijd op de tweede 

plaats, maar moest helaas tij-

dens het lopen opgeven door fy-

sieke problemen in het rug/bek-

kengebied.

Uitslagen Ironman Lanzarote 21 

mei 2005 (3.8km zwemmen, 180km 

fi etsen, 42.2km lopen)

Heren

1. Ain-Alar Juhanson            8:55:37

2. Steffen Liebetrau           8:57:09

3. Gerrit Schellens                    8:59:23

4. Stefan Riesen                       9:18:56

5. Jens Koefoed                        9:28:00

17. Guido Gosselink                  9:50:40

Dames

1. Virginia Berasategui Luna   10:09:39

2. Andrea Brede                      10:25:14

3. Louisa Edmonston              10:40:18

4. Tiina Boman                        10:49:34

5. Francoise Wellekens           10:59:46

Voor meer informatie:

www.ironmanlanzarote.com

www.ironmanlive.com
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Guido Gosselink be-

haalt negende plaats 

bij internationale triat-

lon van Obernai (F)

12 juni 2005 - Triatleet Guido 

Gosselink heeft een negende 

plaats bereikt bij een internatio-

nale triatlon in het franse Ober-

nai. Gosselink nam aan deze 

sterk bezette wedstrijd deel sa-

men met een team van Triathlon 

Club Twente, dat naast Gosse-

link bestond uit Jasper Reenal-

da, Jan Wullink en Bas ten 

Harkel. De 4 teamleden deden 

allemaal individueel mee aan de 

wedstrijd, die bestond uit 1500 

m zwemmen, 45 km fi etsen en 

10 km lopen. Na de wedstrijd 

werd aan de hand van de indi-

viduele klassementen het team-

klassement opgemaakt. Hierin 

werd de zesde plaats behaald.

Gosselink was tevreden over 

zijn 9e plaats: na een traditio-

neel wat minder zwemonder-

deel sloeg hij toe tijdens het fi et-

sen. Op het zware fi etsparcours, 

waarin ondermeer de Col de St 

Odile (750m) bedwongen moest 

worden, realiseerde hij de op 

één na snelste fi etstijd van de 

dag en kon daardoor als derde 

atleet in de wedstrijd zijn loop-

schoenen aantrekken. Tijdens 

het lopen moest Gosselink, zo-

als verwacht, terrein prijsgeven: 

de enschedese atleet kampt nog 

steeds met de naweeën van een 

voetblessure, die hem al maan-

den hindert en een optimale 

voorbereiding op de wedstrijden 

in de weg staat.

Gosselink over de wedstrijd: “Ik 

ben tevreden met deze klasse-

ring, net als afgelopen jaar ken-

de deze wedstrijd een sterke be-

zetting en veel van die jongens 

zijn gespecialiseerd op de korte 

afstanden, terwijl ik meer speci-

alist op de lange afstanden ben. 

Ik ben vooral blij met mijn goede 

prestatie op de fi ets, dat ik tij-

dens het lopen terrein zou ver-

liezen op de koplopers was wel 

enigszins ingecalculeerd. Mijn 

voetblessure is langzaam aan 

het genezen, maar ik train nog 

steeds aangepast. Deze presta-

ties geven me wel goede hoop 

voor mijn eerstvolgende belang-

rijke wedstrijd: het europees 

kampioenschap long distance 

triathlon, dat op 4 juli gehouden 

wordt in het zweedse Säter.”

Bij de dames was er een neder-

lands succes: Sione Jongstra 

behaalde, na een zeer sterk 

looponderdeel, de 3e plaats. 

Even zag het er naar uit dat 

Jongstra mee kon gaan strijden 

om de eerste of tweede plaats, 

maar uiteindelijk kwam ze hier-

voor nipt tekort. Ook Jongstra 

zal op 4 juli aan de start staan 

van het europees kampioen-

schap in Zweden.

Uitslagen 7e Triathlon Interna-

tional d’Obernai,12 juni 2005 
(1500 m zwemmen - 45 km fi etsen - 10 

km lopen)

Heren:

1. S. Reed             (NZL)           2.03.07

2. G. Cunningham (AUS)          2.03.08

3. Vasiliev         (RUS)          2.03.11

4. M. Dean            (AUS)           2.03.20

5. Moulai               (FRA)           2.04.03

6. A.Zeebroek       (BEL)           2.04.08

7. Sysoev              (RUS)          2.05.17

8. Chacon Corales(CRI)            2.05.32

9. G. Gosselink     (NED)          2.06.41

10.J. Gambles       (AUS)          2.06.53

38.J. Reenalda      (NED)          2.17.40

50.B. ten Harkel    (NED)          2.21.09

84.J. Wullink          (NED)          2.30.06

Dames:

1. E. Patou      (FRA)                 2.22.42

2. N.Eggert      (GER)                2.22.50

3. S.Jongstra    (NED)               2.23.06

4. M. Suys       (BEL)                 2.26.50

5. Prystayko     (UKR)               2.27.30

6. U.Schäfer     (GER)               2.28.57

Voor meer informatie:

www.triathlon-obernai.com
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Gosselink helpt Stadt-

lohn uit de brand

18 juni 2005 - Om het Sparkas-

sen Team Stadtlohn een fi nish 

met vier man te garanderen 

startte Guido Gosselink als ver-

vanger van Jan Manenschijn in 

het open Duits kampioenschap 

in Potsdam. Met de 62e plaats 

en het uitvallen van junior Tim 

Bibow bleek deelname essenti-

eel te zijn.

 

Stadtlohn behaalde een tien-

de plaats en staat elfde in de 

stand.

Geslaagde test voor 

EK voor Gosselink

26 juni 2005 - Eén week voor 

het EK triatlon Lange Afstand in 

het Zweedse Säter heeft Guido 

Gosselink een geslaagde test 

afgelegd bij het NK Olympische 

Afstand in Stein. In zijn 13e 

deelname aan dit kampioen-

schap behaalde de Enschedeër 

een 12e plek in het veld, 11e op 

het NK. Belangrijker was dat hij 

geen problemen meer met zijn 

voet ondervond gedurende het 

looponderdeel. 

De wedstrijd werd in een span-

nende fi nale nipt beslist door 

Bas Diederen uit Echt, die daar-

mee zijn eerste titel in de wacht 

sleepte. Hij versloeg op het loop-

onderdeel de twee kampioenen 

van de afgelopen twee jaar, 

Dennis Looze en Sander Berk, 

de laatste werd op 3 seconden 

achterstand tweede.

Gosselink kwam op 3 minuten 

van de kop uit het water, maar 

wist in deze stayer triatlon geen 

tijd goed te maken op de kop-

groep. Bij het lopen kwamen 

daar zoals verwacht nog een 

paar minuten bij. De focus was 

de afgelopen week echter ge-

richt op het EK. Daar zal de 

Twent samen met nederlands 

kampioen Lange Afstand Chris 

Brands aan de start komen bij 

de heren. Gosselink vertrekt 

vandaag met Brands naar Zwe-

den om het parcours goed te 

verkennen. Twee jaar geleden 

behaalde Gosselink een zilve-

ren medaille op het EK. Bij de 

dames wordt Sione Jongstra tot 

de kanshebsters voor de titel 

gerekend.

Pech voor triatleet 

Gosselink tijdens EK 

4 juli 2005 - Triatleet Guido 

Gosselink heeft de strijd tij-

dens het EK Lange Afstand in 

het zweedse Säter na 1 ronde 

lopen noodgedwongen moeten 

staken. De enschedese atleet 

haalde na het zwemonderdeel 

zijn voet open aan een van de 

vele scherpe stenen, die op de 

bodem van het meer lagen. In 

eerste instantie kon Gosselink 

de wedstrijd nog wel voortzetten 

en hij begon na een sterk fi ets-

onderdeel als 5de atleet aan het 

lopen. Tijdens dit looponderdeel 

begon Gosselink echter steeds 

meer bloed te verliezen en werd 

na onderzoek van de wedstrijd-

arts uit de wedstrijd gehaald na 

de eerste van in totaal vier ron-

den lopen om zijn voet te laten 

verzorgen. 

Gosselink hierover: “Ik baal hier 

stevig van, omdat ik op zich een 

goede wedstrijd draaide en con-

tinu in de top 6 lag. Helaas be-

gon ik tijdens de eerste kilome-

ters van het lopen echt last van 

mijn voet te krijgen en begon ik 

me zorgen over het bloedverlies 

te maken. Ik realiseerde me toen 

al dat ik deze wedstrijd niet zou 

kunnen fi nishen. De arts, die ik 

gevraagd had naar de wond te 

kijken, liet me ook niet verder lo-

pen. Als je het bloed met klein 

boogjes uit je voet ziet spuiten 

dan weet je wel dat het einde 

wedstrijd is. In de medische tent 

bleek dat er een slagadertje in 

mijn voet geraakt was en heb-

ben ze de wond met 5 hechtin-

gen weer dichtgemaakt. Ik mag 

mijn voet nu zeker een week niet 

belasten, maar verder lijkt het 

gelukkig allemaal mee te vallen, 

al blijft het zuur dat ik niet kon 

fi nishen.”

Gosselink concentreert zich nu 

volledig op de volgende belang-

rijke wedstrijd: het wereldkampi-

oenschap in Fredericia (Dene-

marken) op 7 augustus. Daarna 

zal hij nog deelnemen aan de 

25ste editie van de hele triathlon 

van Almere (27 augustus). 
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Bij de dames in Säter ook geen 

geluk voor de nederlandse equi-

pe: aan Sione Jongstra werden 

gezien haar eerdere resultaten 

grote kansen op een podium-

plek toegedicht, maar zij bleek 

nog niet hersteld van een ziekte 

in de week voorafgaand aan de 

wedstrijd en moest tijdens het 

fi etsen opgeven. Het derde lid 

van de nationale ploeg, Chris 

Brands, wist als enige de wed-

strijd te beëindigen en behaalde 

een 11e plaats. Hij was hier ge-

matigd tevreden mee, maar kon 

ook niet verhullen op meer ge-

hoopt te hebben.

Uitslagen EK Long Distance Tri-

atlon Säter, Zweden 
(4km zwemmen, 120km fi etsen, 30km 

lopen)

Heren:

1 Schellens Gerrit Bel            5:48:49

2 Johansen Jimmy Den            5:51:17

3 Bayliss Stephan Gbr            5:53:00

4 Colting Jonas Swe            5:55:08

5 Vanhoenacker Marino Bel      5:57:49

6 Vabroušek Petr Cze               5:58:13

7 Stougaard Ole Den                6:00:53

8 Marques Sérgio Por               6:02:44

9 Visby Kim Den                  6:04:23

10 Kober Russel Gbr            6:05:45

11 Brands Chris Ned            6:11:14

Dames:

1 Gross Sara Gbr            6:40:49 

2 Comerford Bella Gbr              6:43:33

3 Barkun Natallia Blr                 6:45:10

4 Edmonston Louisa Gbr          6:50:24

5 Nováková Eva Cze                6:55:58

6 Bayley Abigail Gbr                  6:56:23

Volledige uitslagen op www.sa-

ter-triathlon.com 

Gosselink helpt Stadt-

lohn wederom uit de 

brand

24 juli 2005 - Het Sparkas-

sen Team Stadtlohn kon door 

ziekte van Duncan McKarra-

cher slechts met de minimaal 

vereiste vier man starten in de 

Allpen Triathlon in Schlieersee. 

Gosselink paste de wedstrijd in 

zijn voorbereiding op het WK in 

en kwam als 53e in de Liga over 

de streep. Stadtlohn staat nu op 

een 12e plaats.

Gosselink behaalt 

22ste plek op WK Long 

Distance Triathlon

07 augustus 2005 - In het deen-

se Fredericia werden vandaag 

de wereldkampioenschappen 

triatlon (long distance) gehou-

den. Nederland werd vertegen-

woordigd door een relatief kleine 

equipe: bij de elite atleten kwam 

2 dames (Yvonne van Vlerken 

en Heleen bij de Vaate) en 1 

man (Guido Gosselink) aan de 

start. 

Gosselink kende een zware 

wedstrijd die gepaard ging met 

diverse kleine tegenslagen. Hij 

wist uiteindelijk als 22ste over 

de fi nish te komen, een resultaat 

waarmee de enschedese atleet 

niet tevreden kon zijn, al wist hij 

dat zijn voorbereiding niet ideaal 

was. Nog geen maand geleden 

moest Gosselink tijdens het Eu-

ropees kampioenschap nood-

gedwongen uitstappen. Een 

diepe snee in zijn voet, opgelo-

pen tijdens het zwemonderdeel, 

maakte dat het niet verantwoord 

was om de wedstrijd uit te lopen. 

De wond genas voorspoedig, 

maar toch kon Gosselink pas na 

2 weken weer een voorzichtige 

looptraining doen.

Gosselink over de wedstrijd van 

vandaag: “Ik wist van tevoren dat 

ik niet in supervorm was, maar 

je hoopt stiekem toch wel op 

een uitschieter, temeer daar het 

parcours in Fredericia mij goed 

ligt. Het was echter niet mijn 

wedstrijd: het zwemwater was 

slechts 14 graden en ik heb het 

tijdens het hele zwemonderdeel 

van 4 km koud gehad. Op de 

fi ets was het daarna slechts 11 

graden en het duurde een uur of 

2 voordat ik een beetje op tem-

peratuur was. Vervolgens reed 

ik verkeerd en kreeg ik daarna 

een zwarte kaart wegens ver-

meend stayeren. Mijns inziens 

volledig onterecht, maar protes-

teren heeft geen zin en daarom 

heb ik maar gewoon de bijbe-

horende strafronde gelopen.
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Tijdens het lopen kreeg ik be-

hoorlijk last van blaren, ver-

oorzaakt door de inlegzool, die 

ik vanwege mijn voetblessure 

draag. Zonder de zool kreeg ik 

echter weer last van mijn bles-

sure, uiteindelijk ben ik weer 

doorgelopen met zool en blaren. 

Ik ben blij dat ik gefi nisht ben, na 

mijn gedwongen afstappen bij 

het EK, maar dit was toch een 

wat moeizame wedstrijd.”

Gosselink komt dit seizoen nog 

aan het start bij de 25ste editie 

van de Holland Almere Triatlon, 

die in dit jubileumjaar een zeer 

sterke bezetting kent. Vrijwel 

alle nederlandse toppers op de 

lange afstand komen aan de 

start en ook vele coryfeeën van 

weleer halen speciaal voor deze 

gelegenheid het wetsuit weer 

eens uit de kast. De Holland Al-

mere Triatlon vindt plaats op za-

terdag 27 augustus.

De twee nederlandse dames de-

buteerden beiden zeer verdien-

stelijk op het WK. Yvonne van 

Vlerken draaide continu mee in 

de top 5 en wist uiteindelijk als 

4de dame te fi nishen. Heleen bij 

de Vaate kende een traditioneel 

zwak zwemonderdeel, maar wist 

zich daarna in de wedstrijd naar 

voren te werken. Haar opmars 

bracht haar uiteindelijk een 10e 

plaats.

Uitslagen WK Long Distance 

Triathlon, Fredericia (DK) 

(4-120-30km) 

Heren:

1 Viktor Zemtsev Ukr                5:41:40 

2 Marino Vanhoennacker Bel    5:41:48

3 Xavier Lefl och Fra                  5:41:53

4 Jonas Colting Swe                 5:43:17

5 Julien Loy Fra                        5:43:35

6 Reinaldo Colucci Bra             5:45:08

7 Gerrit Schellens Bel               5:46:22

8 Francois Chabaud Fra           5:48:25

9 Jasper BLAKE Can                5:50:53

10 Marcel Zamora Spa             5:51:29

22 Guido Gosselink Ned           6:04:44

Dames:

1 Kathleen Smet Bel                 6:19:06 

2 Mirinda Carfrae Aus               6:27:11

3 Tiina Boman Fin                     6:29:53

4 Yvonne Van Vlerken Ned       6:32:14

5 Nikki Egyed Australia             6:34:01

6 Charlotte Kolters  Den            6:35:27

7 Abigail Bayley UK                   6:37:22

8 Linda Gallov USA                   6:38:11

9 Tamara Kozulina Ukraine       6:39:55

10 Heleen Bij De Vaate Ned     6:41:28

Voor meer informatie en foto’s: 

www.fretri.dk

in Almere afgelopen zaterdag 

bracht triatleet Guido Gosselink 

geen succes. Afgelopen twee 

jaar kwam hij als vierde aan de 

fi nish in Almere-Haven, dit jaar 

restte ‘slechts’ een 23e plek. 

Daar zag het in eerste instantie 

niet naar uit. Gosselink kwam 

op twee minuten van de favorie-

ten Frank Heldoorn en de belg 

Gerrit Schellens uit het woelige 

water van het Gooimeer. De 

wedstrijd ging weer van start als 

vanouds vanaf het surfstrand en 

de triatleten kwamen na 3.8km 

zwemmen weer in de haven, 

aangevoerd door Paul Zirkzee, 

die de premie van de snelste 

zwemmer op streek. Gosselink 

kwam tot 1 minuut van de kop 

van de wedstrijd, maar moest 

toen een tandje terugschake-

len. Nederlands kampioen Chris 

Brands maakte de sprong naar 

Heldoorn en Schellens wel en 

met zijn drieën kwamen ze te-

rug na de 180km fi etsen. Chris 

Brands deed dat in de snelste 

fi etstijd van de dag. Op de ma-

rathon liet Europees kampioen 

Jubileum Holland Tri-

atlon geen succes 

voor Gosselink

28 augustus 2005 - De 25e 

editie van de Holland Triatlon 

Schellens er geen gras over 

groeien en breidde zijn voor-

sprong gestaag uit. Met 8.12 

zette hij een nieuwe besttijd 

op het huidige parcours neer. 

Heldoorn kwam op 10 minu-

ten als tweede binnen en werd 
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Nederlands kampioen. Brands 

completeerde het podium. 

Gosselink was nog wel in de 

top 10 van de fi ets gekomen, 

maar wist zich op voorhand al 

niet kansrijk, doordat hij slechts 

3 weken terug al meedeed aan 

het WK triatlon in Denemarken. 

Tevens liet zijn het gehele sei-

zoen al geteisterde voet geen 

lange duurlopen toe. De eerste 

ronde liep Gosselink op met Rob 

Barel, moest hem in de tweede 

ronde laten gaan maar passeer-

de hem nog vlak voor de laatste 

kilometer. Met 9.17. kwam Gos-

selink met dochter Annemarie 

op de arm over de meet. 

Gosselink:”Ik wist op voorhand 

al dat ik geen kansen voor een 

topklassering had. Daarom heb 

ik geprobeerd om de snelste 

fi etstijd neer te zetten. Na 100km 

kon ik Chris Brands niet meer 

volgen en ook geen snelste 

fi etstijd meer halen. Toen was 

fi nishen het enige dat nog telde. 

Ik had bij het lopen wel last van 

mijn voet, ‘s avonds kwam ik er-

achter dat ik mijn teen gekneusd 

had toen ik uit het water kwam 

en de trap aan tikte. Die is nu dik 

en blauw. Maar dat herstelt wel 

weer. Het was het verjaardags-

feestje van de triatlon in Neder-

land en daar wilde ik gewoon bij 

zijn.”

Uitslag Almere Holland Triatlon 

27 augustus 2005 - (3.8km zwem-

men -180km fi etsen - 42.2km lopen)

1. Gerrit Schellens     8.11.52

2. Frank Heldoorn      8.22.03 (1e NK)

3. Chris Brands          8.28.04 (2e NK)

4. Peter Kropko          8.33.53 

5. Paul Verkleij           8.36.14 (3e NK)

23. Guido Gosselink  9.17.01

Belg Demeter opnieuw 

de sterkste in Skee-

lertriatlon.

1 oktober 2005 - De Belg Renaat 

Demeter heeft voor de tweede 

achtereenvolgende maal de 

Skeelertriatlon in Wapenveld 

gewonnen. Het was voor de or-

ganisatie een verrassing dat de 

inwoner van het Belgische Dis-

telbergen aan de start stond, 

omdat Renaat vorig jaar al had 

aangegeven dat hij in verband 

met de bouw van een nieuwe 

woning in 2005 niet mee zou 

doen. Maar omdat momenteel 

de stukadoors in zijn woning be-

zig zijn, en hij zelf dus niets kon 

doen had hij dus toch de moge-

lijkheid om aan de start te ver-

schijnen.

Bij de start leek het er nog niet 

op dat de vorige winnaars De-

meter en 12 voudig winnaar An-

dre Klompmaker voor de over-

winning zouden kunnen strijden, 

omdat bij het lopen een echte 

triatleet Guido Gosselink al di-

rect een grote voorsprong wist te 

nemen. De winnaar van de hele 

triatlon in Almere van vorig jaar 

wist met een voorsprong van 

bijna anderhalve minuut aan het 

fi etsen te beginnen. 

Op de fi ets wist Renaat Demeter 

het gat met Gosselink in eerste 

instantie te overbruggen door 

in magistrale wijze naar de in 

Duitsland woonachtige Neder-

lander toe te fi etsen en hem in 

te halen. Op het laatste deel van 

de fi etsroute wist Gosselink De-

meter toch weer in te halen en 

met een kleine voorsprong te 

beginnen aan het laatste onder-

deel, skeeleren. Hier bleek dat 

skeeleren een onderdeel is voor 

Gosselink dat nog voor verbete-

ring vatbaar is, want de triatleet 

op de normale afstanden zwem-

men, fi etsen en lopen, moest nu 

zoveel terrein toegeven op de 

skeeleraars dat hij uiteindelijk 

nog dertien minuten moest toe-

geven op winnaar Demeter en 

ook nog enkele anderen voorbij 

zag komen, uiteindelijk werd hij 

zesde. Gosselink heeft al aan-

gegeven dat hij volgend jaar wat 

meer op het skeeleren wil trai-

nen en dan wil proberen de strijd 

opnieuw aan te gaan, ook op 

ander materiaal, want het mate-

riaal waar hij mee reed was ook 

niet echt meer van deze tijd.
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Loots houdt Gosselink 

van derde titel

30 oktober 2005 - Het is Guido 

Gosselink niet gelukt om zijn 

derde NK titel op rij te behalen 

in de wintertriatlon van Assen. 

Daar zag het tijdens het eerste 

onderdeel nog niet naar uit. De 

snelste starters Ronald de Graaf 

en Erik-Simon Strijk werden na 

2 km lopen bijgehaald door Gos-

selink, die daarna in zijn eigen 

tempo doorliep en met 32 se-

conden voorsprong terugkeerde 

bij ijsbaan De Smelt. De groep 

daarachter met Feike Loots, 

Tiedo Tinga, Machiel Ittmann, 

Robert Beute en Strijk zat op 1 

minuut.

De snelste fi etser van de dag 

kwam uit deze groep. Binnen 15 

km had Loots het gat naar Gos-

selink gedicht en na het keer-

punt halverweg bij de ijsbaan de-

mareerde hij weg en reed naar 

ruim twee minuten voorsprong. 

Gosselink had hierop geen ant-

woord. Op het ijs had Loots al 

ruim drie rondes afgelegd toen 

Gosselink de schaatsen onder-

bond. Die had vervolgens al vier 

rondes geschaatst toen Machiel 

Ittmann, kampioen in 2002, op 

Bij de dames was er al jaren het 

NK over deze afstanden. Hier 

leek de titelstrijd een one-wo-

man show te worden van Ingrid 

van Lubek. In september had ze 

haar NK off-road triatlon titel ge-

prolongeerd en met haar sterke 

loop- en fi etsniveau bouwde ze 

een grote marge op ten opzich-

te van de betere schaatsters. 

Haar voorsprong van bijna 12 

minuten werd op 4 seconden na 

teniet gedaan door marathon-

schaatster Jorine Koopman, de 

titelverdedigster. Dit was veruit 

het kleinste verschil waarmee 

de titel gewonnen werd van de 

afgelopen jaren. Ilse Mittendorff 

zakte tijdens het schaatsen terug 

van de zilveren naar de bronzen 

plek. Voor Van Lubek was het al 

haar tiende nationale titel.

Volledige uitslagen en foto’s te vinden 

op www.wintertriathlonassen.nl. 
Foto’s Meijco van Velsen (www.meijco.nl)het ijs kwam. Deze volgor-

de wijzigde zich niet meer 

tot de fi nish. Tinga, Beute 

en Strijk sprintten om de 

4e plaats, gewonnen door 

Tinga met 0.3s verschil. 

Het NK werd bij de man-

nen dit jaar voor het eerst 

over de middenafstand 

gehouden in plaats van de 

lange afstand.
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