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Resultaten in 2006 van Triatleet Guido Gosselink

When? Where? What? Place Time Tri-nr 
7 may Enschede (NL) Thales UT Triathlon (1-40-10km) 1. 1.47.�7 �1�
18 may  Hengelo (NL) Thales FBK Dubbele mijl (3,�km) 9. 0.10.17
�8 may Nieuwkoop (NL) Dutch Championship Triathlon Middle Dis-

tance (�-84-�0km)
�. 3.51.18 �13

11 june Hengelo (Gld) (NL) Triathlon (1-40-10km) 1. 1.51.35 �14
�4 june Rijssen (NL) Triathlon (1-40-10km) 1. 1.49.55 �15
� july Stein (NL) Dutch Championship Triathlon Long Distance 

(3-110-30km)
9./8.DC 6.06.14 �16

15 july Holten (NL) ITU Triathlon (1,5-40-10km) 34. �.03.00 �17
�6 august Almere (NL) European Championship Triathlon Long Dis-

tance (4-1�0-30km)
�6 6.03.46 �18

6 september Sluis (NL) - Knokke 
(Bel)

Zwintriathlon (1-40-10km) 8. 1.51.30 �19

9 september Spijkenisse (NL) Politie Triathlon (1,5-40-10km) 1. 1.57.13 ��0
17 september Deventer (NL) Middle Distance (�-100-�4km) �. 4.34.35 ��1
1 october Sittard-Geleen (NL) Dutch Championship Duathlon (10-40-5km) 4./3. DC 1.46.31 D61
�8 october Assen (NL) Dutch Championship Wintertriathlon (10-50-

�0km)
3. �.�9.51 W11 

�6 december Wehl (NL) Barend de Matter looop (10km) 4. 0.37.05

Guido Gosselink wordt gesponsord door:
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Knieletsel na val bij 
schaatsmarathon

28 februari 2006 - Bij een val tijdens 
het clubkampioenschap marathon van 
de DYC heeft Guido Gosselink knielet-
sel opgelopen. Woensdag 1 maart zal 
hij een kijkoperatie ondergaan in Hen-
gelo. Dr. Schuppers zal dan zijn linker-
knie aan nader onderzoek onderwer-
pen. In ieder geval zal Gosselink een 
tijdje ‘uit de running’ zijn.

Guido weer in training

25 maart 2006 - Guido Gosselink is 
na de kijkoperatie waarbij een inge-
scheurde kruisband, losse stukjes 
kraakbeen en beschadiging aan het 
kapsel werden geconstateerd weer op 
de weg terug en heeft de training weer 
hervat. Tijdens de Thales UT triathlon 
op 7 mei hoopt hij weer op niveau mee 
te kunnen doen. 

Guido Gosselink in zwem-
loop

8 april 2006 - Guido Gosselink heeft bij 
de Euregio zwemloop van zijn Duitse 
club SuS Stadtlohn in Stadtlohn la-
ten zien weer goed op de weg terug 
te zijn. Bij het zwemmen over 1000m 
zette hij de snelste tijd neer: 13.00 min. 
Bij het lopen over een krappe 10 km 
(waarschijnlijk 8.5km) liep de man uit 
Alstätte zijn eigen tempo (36.30) en 
moest een paar plaatsen toegeven op 
de concurrentie..

Kasemier dwingt Gosse-
link tot uiterste bij Thales 
UT triathlon
7mei 2006 - De eerste triatlon van het 
jaar werd voor Guido Gosselink een 
flinke beproeving. Twee maanden na 
een knie-operatie was bij de Thales UT 
triatlon op de campus van de Universi-
teit Twente de comeback op niveau ge-
pland. De wedstrijd diende als test om 
te zien tot waar de trainingsopbouw al 
geleid had. Bij het zwemmen kon Gos-
selink net de snelste groep zwemmers 
in het UT buitenbad volgen om bij de 
wissel het contact met Jerzy Kasemier 
te verliezen. De Groninger fietste ver-
volgens ruim een minuut weg bij Gos-
selink, die wel de overige snelle zwem-
mers ruim achter zich liet. Met 1min10 

Geboorte Rens Gosselink

Wij zijn heel blij met de geboorte 
van onze zoon en en mijn broertje

Rens

Hij is geboren op 6 februari �006 om 13.50 uur,
weegt 3910 gram en is 56 cm lang.

Anke Tuinman, Guido Gosselink en Annemarie
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voorsprong begon Kasemier aan de 
afsluitende loopproef. Gosselink zette 
alles op alles en liep in ieder van de 
vier ronden een stukje in. Bij 8.5km 
was Kasemier er aan voor de moeite 
en kon Gosselink zijn zesde overwin-
ning op deze kwarttriatlon bijschrijven. 
Met 1.47.�7 bleef hij maar �7 secon-
den boven zijn eigen parcoursrecord. 

Guido Gosselink bij Tha-
les FBK dubbele mijl
18 mei 2006 - Bij de Thales FBK dub-
bele mijl, die altijd voor de Thales FBK 
games wordt verlopen op donderdag, 
was Guido Gosselink op de negende 
plaats in 10.17 de eerste Thales werk-
nemer. 

Gosselink komt net te kort 
voor nationale titel

29 mei 2006 - In Nieuwkoop op het 
Nederlands kampioenschap halve tri-
atlon moest de zwemafstand vanwege 
de lage watertemperatuur (15 graden) 
worden ingekort tot twee kilometer. 
Robert van der Werff werd - na eer-
der dit jaar de nationale duathlontitel 
in Horst aan de Maas - nu voor het 
eerst in zijn carrière Nederlands kam-
pioen triathlon. Bij de vrouwen had Si-
one Jongstra minder tegenstand. De 
Leerdamse was bijna zeven minuten 
sneller dan oud-gediende Cora Vlot. 
Michelle Fangmann maakte met een 
bronzen plak een goed debuut op de 
lange afstand.

Bij het zwemmen was het Dennis 
Looze die de kop nam en twee minu-
ten voor de uiteindelijke top drie uit het 
water kwam. Gosselink reed na 10 km 
al op de tweede plaats, echter op flinke 
afstand van Looze. Na 60km ging bij 
Looze echter ‘het licht uit’ en verloor hij 
in 10 km nog twee minuten op Gosse-
link. Een groepje met Van der Werff, 
Looze, Van Heteren, Rost en Borre-
man wisselde op � minuten van Gos-
selink.

Gestaag liep Van der Werff in op Gos-
selink, die wel de gevolgen van een 
knie-operatie overwonnen had, maar 
nog niet zijn topvorm terug had. De 
Utrechter passeerde in de slotronde 
van het lopen de grote favoriet Guido 
Gosselink, die tijdens het fietsen ruime 
afstand van de concurrentie had geno-
men. In een soepele tred nam Van der 

Werff de kop over van een op dat mo-
ment moeizaam lopende Gosselink, 
waarna de kaarten geschud waren. 
Dave Rost completeerde het podium.

In de dameswedstrijd pakte Sione 
Jongstra direct bij het zwemmen het 
initiatief door met voorsprong op haar 
grote concurrenten Cora Vlot en Mi-
chelle Fangmann uit het water te ko-
men. In de winderige polders rond 
Nieuwkoop wist zij de voorsprong uit te 
bouwen tot een comfortabele zes mi-
nuten. Deze voorsprong kwam tijdens 
het lopen niet meer in gevaar.

Uitslag Nieuwkoop - NK triatlon mid-
denafstand (�-84-�0km)
�8 mei �006

HEREN ------------------------------
1 Robert van der Werff     3.50.10 
� Guido Gosselink          3.51.18 
3 Dave Rost                3.5�.46 
4 Frans van Heteren        3.5�.58 
5 Bas Borreman             3.54.49 
6 Paul Verkleij            3.55.3�
DAMES ------------------------------ 
1 Sione Jongstra           4.17.38 
� Cora Vlot                4.�4.�4 
3 Michelle Fangmann        4.�6.37 

Volledige uitslagen op www.triathlon-
nieuwkoop.nl

Triatlon Club Twente 
heerst bij triatlon Henge-
lo Gld 

11 juni 2006 - Onder een stralende zon 
werd de 17e editie van de kwart triatlon 
in het Gelderse Hengelo gehouden. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
twee leden van Triathlon Club Twente 
uit Enschede. Bij de dames was Brigit 
Landewe in de eerste serie duidelijk de 
snelste dame. Haar tijd was �.06.58, 
waarbij de in de latere serie gestarte 
Annemarie Wessels niet meer in de 
buurt kwam. 

Guido Gosselink pakte zoals verwacht 
de overwinning bij de mannen door 
vanaf de start tot finish op kop gele-
gen te hebben. De houder van het 
parcoursrecord kwam echter niet in 
de buurt van deze scherpstaande tijd 
(1.45.�9), zoals hij zelf vooraf al aan-
kondigde: “Deze wedstrijd kwam mij 
beter uit dan een wedstrijd in Frank-
rijk komend weekend. Dat kost me 

gewoon teveel reistijd. Dan is het leuk 
om in mijn geboortedorp mee te doen. 
Echt scherp was ik vandaag niet, maar 
dat was voor de overwinning ook niet 
nodig. Het was een lekker triatlon-
weertje vandaag! Ik ga me nu verder 
voorbereiden op het NK triatlon lange 
afstand in Stein over drie weken.” 

Uitslag Triatlon Hengelo (Gld), 1-40-
10km, 11 juni �006
Mannen:
1.Guido Gosselink (Ahaus, Dui) 
1.51.35
�.Noël Elsinghorst (Deventer) 1.54.19
3.Sjoerd Hermsen (Nijmegen) 1.59.33
4.Marcel Wienholts (Etten) 1.59.50
5.Maarten Peters (Gendt) �.03.��

Dames:
1.Brigit Landewe (Boekelo) �.06.58
�.Annemarie Wessels (Nijmegen) 
�.11.03
3.Indra Bimmel (Berg en Dal) �.1�.50

Triathlon Club Twente 
heerst ook in kwart Rijs-
sen
24 juni 2006 - Ook bij de Pouw Triat-
lon in Rijssen  waren Brigit Landewe 
en Guido Gosselink van Triathlon Club 
Twente uit Enschede de sterksten op 
de kwart triatlon, net als twee weken 
geleden in Hengelo Gld. Ondanks het 
zonnige weer was het zwembad fris 
(�1 graden) en werd er veel met wetsuit 
gezwommen. Was Landewe al vanaf 
het begin de koploopster, daar moest 
Gosselink de Duitser Klaus Schlüter bij 
het zwemmen nog 17 seconden voor-
rang verlenen. 

Landewe vergrootte haar voorsprong 
bij het fietsen en lopen tot ruim een 
kwartier. Gosselink achterhaalde 
Schlüter in de eerste van de vier ron-
des fietsen over de Rijsserberg om 
met anderhalve minuut voorsprong het 
lopen te beginnen. Hier liep Gosselink 
makkelijk nog een paar minuten weg 
van de Duitser, die Arnoud van Garde-
ren nog dichtbij zag komen.

Gosselink doet komend weekeinde 
mee op het NK Lange Afstand in Stein 
(3-110-30km). Hiervoor laat hij voor het 
eerst na in jaren na 13 deelnames het 
NK Olympische Afstand (1.5-40-10km) 
schieten, dat op de zaterdagavond 
ervoor ook in Stein wordt gehouden. 
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Gosselink: “Op het NK Olympische Af-
stand heb ik niet meer zo heel veel te 
zoeken, met name omdat mijn zwem-
men niet meer snel genoeg is. Ik train 
specifiek voor het NK Lange Afstand, 
dus de inhoud is wel goed en daar kan 
ik voorin meedoen in de wedstrijd. In 
�003 werd ik voor het eerst nederlands 
kampioen op de Lange Afstand in 
Stein. Dan is de keuze snel gemaakt!”

Uitslag triatlon Rijssen (1-40-10km)
Heren:
1. Guido Gosselink      1.49.55
�. Klaus Schlüter (D)   1.53.13
3. Arnoud van Garderen  1.53.53
4. Vincent Hentzepeter  1.55.�8
5. Henkjan van Goor     1.59.18

Dames:
1. Brigit Landewe       �.04.37
�. Karin Schlüter (D)   �.19.50
3. Emelie Papenburg     �.�6.09

Totale uitslag op www.triathlonrijssen.
nl

Gosselink 8e op NK triat-
lon LD in Stein
3 juli 2006 - Triatleet Guido Gosselink 
van Triathlon Club Twente is 8e gewor-
den op het NK triatlon Lange Afstand 
in Stein. Bij het zwemmen kwam Gos-
selink nog met de latere winnaar Frank 
Heldoorn en nummer twee Bas Bor-
reman uit het water, op de fiets moest 
hij flink terrein prijsgeven. Bij het lopen 
kon Gosselink nog een 8e plek op het 
NK behalen. Gosselink: “Ik voelde het 
afgelopen weken eigenlijk al wel een 
beetje in de trainingen. Die kon ik niet 
altijd goed uitvoeren en het herstel was 
geregeld minder goed dan gewenst, 
doordat eerste mijn dochter en twee 
weken daarna mijn zoontje waterpok-
ken kregen. Tel daar een paar dienst-
reizen naar het buitenland voor mijn 
werk bij Thales op en dan is het best 
verklaarbaar. Gelukkig heb ik binnen-
kort vakantie en die ga ik deels gebrui-
ken om om met de familie leuke dingen 
te doen en wat specifieker te trainen 
voor het EK Lange Afstand in Almere, 
dat op �6 augustus plaatsvindt.” 

Gosselink wint regionale 
strijd in Holten 
16 juli 2006 - Guido Gosselink kon, 
zoals wel verwacht kon worden, niet 
mee in het internationale geweld op 

de Olympische Afstand in Holten. De 
routinier streed zijn eigen strijd met de 
regionale top, te weten Rob Steegink 
en Jasper Reenalda. Bas ten Harkel 
was wegens een blessure afwezig. Bij 
het zwemmen kon Steegink een klein 
gaatje slaan ten opzichte van Gos-
selink en Reenalda, die samen met 
de Ier McGrath achteraan het veld uit 
het water kwamen. Het drietal kwam 
door goed samenwerk van Gosselink 
en Reenalda bij de eerste beklimming 
van de Motieweg terug bij Steegink in 
de groep. Hierbij had Reenalda te veel 
van zijn krachten gevergd en daar-
voor betaalde hij de tol in de tweede 
beklimming door te lossen. Steegink 
en Gosselink konden niet wegkomen 
bij de groep, maar wel een aantal con-
currenten kwijt raken. Een iets snel-
lere wissel bracht Gosselink als eerste 
op het loopparcours van deze groep. 
Steegink hield echter het contact en 
kon het in de derde ronde weer dicht 
lopen. Uiteindelijk was Gosselink nog 
iets sterker en kon in de laatste ron-
de langzaam weglopen. Het gat werd 
slechts 5 seconden. In het totaalveld 
werd Gosselink 34e en Steegink 35e. 
Reenalda werd 43e.

Guido Gosselink wacht Rob Steegink 
bij de finish op.

Triatleet Gosselink van 
start bij EK triatlon in Al-
mere
23 augustus 2006 - Getooid met start-
nummer 10 zal Guido Gosselink ko-
mende zaterdag �6 augustus om 7.00 
uur het Gooimeer induiken. De organi-
satie van het EK triatlon in Almere heeft 
het zwemonderdeel moeten verplaat-
sen in verband met blauwalg en dode 
vissen in de haven van Almere-haven. 
Het aloude zwemparcours van weleer, 
de grote ruit met start en finish op het 
surfstrand, zal weer gezwommen wor-
den. De rest van het parcours zal wel 
normaal afgelegd kunnen worden.

In �003 was Gosselink nog vice-Euro-
pees kampioen in het Deense Frede-
ricia, toen de Deen Torbjorn Sindballe 
de overwinning pakte en de Belg Ger-
rit Schellens het brons. Schellens is 
de huidige Europees kampioen en ook 
de titelverdediger in Almere en draagt 
daarom startnummer 1. Sindballe is 
niet aanwezig. Hoe Gosselink er voor 
staat heeft hij niet kunnen testen, afge-
lopen weekend moest hij door ziekte 
(maag-darm problemen) de triatlon 
van Veenendaal afzeggen. Lange af-
stands EK debutant Dennis Looze won 
daar. 

Gosselink, lid van triatlonclub Twente 
uit Enschede, is daarentegen veruit 
de meest ervaren man van de Neder-
landse equipe, die verder bestaat uit 
Robert van der Werff, Bas Borreman, 
Dave Rost, Matthijs van Scheijen, 
Frans van Heteren en de dames Sione 
Jongstra en Yvonne van Vlerken. Gos-
selink zal in Almere zijn 36e lange triat-
lon afwerken.

Gosselink: ‘Ik heb vier weken vakantie 
gehad en daarin weer als een full-prof 
kunnen trainen. Het voelde weer als in 
�003 en �004. Ook de gevolgen van 
mijn voetblessure van vorig jaar en de 
knie-operatie in maart van dit jaar zijn 
geheel overwonnen. Afgelopen week 
heb ik in de logeerkamer in de kelder 
geslapen, zodat ik niet wakker werd 
van mijn zoontje Rens die ‘s nachts 
nog vaak wakker wordt en borstvoe-
ding krijgt. Dat is mijn rust wel ten 
goede gekomen. Ik heb zelfs wat meer 
rust genomen afgelopen weekend, 
omdat mijn maag en darmen op de 
kop stonden. Mijn vriendin Anke had 
er zelfs nog meer last van, de kinde-
ren gelukkig niet. De laatste trainingen 
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deze week voelen wel weer goed, dus 
ik heb goede hoop dat ik mijn start-
nummer kan waarmaken: een plek in 
de top tien is het doel.’

Meer info over de wedstrijd en live 
beelden op de wedstrijddag zijn te vin-
den op www.almerehollandtriathlon.nl 

Guido Gosselink bereikt 
triatlon pensioen 
27 augustus 2006 - Met een �6e plaats 
bij het EK triatlon in Almere sloot Guido 
Gosselink zijn internationale triatlon-
carriere af wat betreft deelname aan 
EK en WK’s bij de elite/profs. Bij het 
zwemmen en fietsen kon hij een plek 
net in de top 10 nog handhaven, bij 
het lopen kwam de man met de hamer 
in de tweede ronde voorbij en restte 
slechts finishen als doel. Het was Gos-
selinks 36e lange triatlon.

Winnaar werd de Deen Jens Koefoed, 
die na �0 km uit de groep van Gos-
selink demarreerde en door niemand 
meer terug werd gezien voor de finish. 
Daar zag het halverwege het lopen niet 
naar uit, toen de Belg Stijn de Meule-
meester en de Brit Stephen Bayliss 
tot op een halve minuut kwamen. De 
tweede ronde versnelde de Deen en 
liep onbedreigd naar de overwinning. 
Regerend kampioen Gerrit Schellens 
uit België begon op flinke achterstand, 
nog na Guido Gosselink, aan het lopen 
en reikte nog tot het brons. Beste Ne-
derlander werd Dennis Looze met een 
16e plaats.

Gosselink: ‘Ik had nog tot een kilome-
ter of tien bij het lopen het gevoel dat ik 
nog een behoorlijke prestatie aan het 
neerzetten was. Toen kreeg ik steeds 
meer problemen met mijn linkerbeen 
en moest ik echt in tempo terug. De 
blessures van afgelopen twee seizoe-
nen aan mijn linkerbeen hebben het 
absolute niveau toch wel laten zakken 
bij het lopen en ik vind het niet meer 
toereikend voor verdere EK’s en WK’s 
op topniveau. Mijn eerste lange af-
stand was het WK van 1994 waar Rob 
Barel won en dit is mijn laatste EK en 
de 36e lange afstand. Ik vind het mooi 
geweest wat betreft de topsport. Ik ga 
verder als wedstrijdatleet bij Triathlon 
Club Twente, waar ik mij ook beschik-
baar ga stellen als voorzitter. Daar ben 
ik voor gevraagd en daar wil ik na dit 
seizoen invulling aan geven. Maar ik 
blijf wel actief als triatleet, dus vlak me 

nog niet uit!’ 

Het lopen bracht Guido Gosselink niet 
wat hij gehoopt had in Almere.

EK triatlon Lange Afstand - Almere �6-
8-�006 (4-1�0-30km)
1. Koefoed (DEN)          5.33.4�
�. Demeulemeester (BEL)   5.37.�9
3. Schellens (BEL)        5.39.00
�6. Gosselink (NED)       6.03.46

Uitslagen op www.upc-hollandtria-
thlon.nl 

Gosselink 8e in Zwintriat-
lon
7 september 2006 - Bericht van Guido 
Gosselink:

“Gisteren ben ik als 8e geeindigd in de 
Zwintriatlon van Sluis (NL) naar Knokke 
(Be). Zeer sfeervolle Nederlands-Bel-
gische topwedstrijd met start in Sluis, 
doorkomst ondermeer in Cadzand en 
finish fietsen op en lopen over de zon-
nige boulevard van Knokke-Heist. In 
het tweede deel van het fietsen kreeg 
ik weer problemen met mijn linkerbeen 

(net als in Almere), viel terug van plaats 
4 naar 10 en kon bij het lopen gelukkig 
nu wel goed doorgaan en  weer iets 
naar voren komen tot een 8e plaats.”

Gosselink wint Nationale 
Triatlon Ranking race in 
Spijkenisse
10 september  2006 - De laatste wed-
strijd van de Nationale Triatlon Ranking 
van de NTB werd gehouden in Spij-
kenisse. De 1500m zwemmen werd 
beheerst door Edo van der Meer, de 
Spanjaard David Castro en Wim Kor-
ving. Ruim een minuut later kwamen 
Carlo van den Berg en Guido Gos-
selink als eersten van de achtervol-
gers uit het water. Gosselink bereikte 
de kop van de wedstrijd na �0 km en 
nam op de terugweg vanuit de polders 
tegen de wind een ruime voorsprong 
van 4 minuten. De snelle loper Castro 
kon daar nog anderhalve minuut vanaf 
halen, maar kon Gosselink niet bedrei-
gen voor de overwinning. 

Afgelopen woensdag in de Zwintriat-
lon van Sluis naar Knokke werd Gos-
selink door problemen bij het fietsen 
teruggeworpen en kwam hij tegelijk 
met Castro van de fiets, die in Knokke 
de tweede plek behaalde. Gosselink 
haalde dus revanche in Spijkenisse en 
kon zijn vierde overwinning van �006 
bijschrijven na de UT-triatlon in En-
schede, Rijssen en Hengelo Gld. Bas 
ten Harkel, clubgenoot van Gosselink 
bij Triatlon Club Twente uit Enschede 
liet zijn overwinning in de Rutbeek tri-
atlon volgen met een vierde plek bij 
deze NTR-wedstrijd.

Bij de dames stond er geen maat op 
Yvonne van Vlerken. Zij kwam kort 
achter Gosselink uit het water en sloeg 
bij het fietsen en lopen een gat van 
ruim 9 minuten met Cora Vlot. Zij ver-
beterde daarmee het parcoursrecord 
uit 1995 van Wieke Hoogzaad.

Olympische Afstand Triatlon Spijkenis-
se (1.5-4�-10km), 9-9-�006
Heren:
1. Guido Gosselink       1.57.13
�. David Castro (ESP)    1.59.44
3. Dave Ewalts           �.0�.59
4. Bas ten Harkel        �.03.�7
5. Wim Korving           �.03.37
6. Edo van der Meer      �.04.11
Dames:
1. Yvonne van Vlerken    �.05.59 
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(parcours record)
�. Cora Vlot             �.15.03
3. Sonja Jaarsveld       �.18.01

Voor foto’s en volledige uitslagen zie 
www.politietriathlon.nl. 

Heldoorn verslaat Gosse-
link bij afscheid in Deven-
ter
17 september 2006 - In zijn allerlaatste 
triatlon plaatste Frank Heldoorn na zes 
van de 8 looprondes een demarrage 
waar Guido Gosselink voor moest pas-
sen. Tot die tijd hadden beide kemp-
hanen gelijktijdig over het parcours ge-
streden: bij het zwemmen 1 seconde 
verschil en dezelfde fietstijd. Daniel 
Avant kwam als derde over de streep. 
Heldoorn gaat nu meer tijd aan zijn ge-
zin besteden en stopt met triatlon.

Frank Heldoorn liep lange tijd gelijk op  
met Guido Gosselink voor hij hem het 
nakijken gaf. 

De halve triatlon werd voor de eerste 
keer georganiseerd door atletiekclub 
Daventria en ijsbaan de Scheg. Het 
werd een wedstrijd met nog enige 
schoonheidsfoutjes. Bij het fietsen 
was de fietsronde veel langer dan de 
organisatie had vermeld en de ver-
eiste 6 volle rondes leverden 10 extra 
kilometers op. Een behoorlijk aantal 
deelnemers was na vijf ronden aan 
het twijfelen geslagen en al eerder 
naar Deventer afgeslagen. Zo kwa-
men Gosselink en Heldoorn niet als 

eersten op het loopparcours. Dat werd 
bij het lopen wel weer rechtgezet met 
de tweede en derde looptijd. Snelste 
loper was Avant over het ook wat te 
lange loopparcours

Bij de dames won Heleen bij de Vaate, 
in training voor de Ironman op Hawaii 
in oktober afgetekend. Aangezien ook 
nummer twee Rachel Bellinga een 
ronde minder had gefietst werd in de 
uitslag niets gewijzigd. 

De wedstrijd toonde veel potentie, met 
een goed zwemparcours bij Bussloo en 
grotendeels goed lopende wegen. Met 
een aantal relatief kleine wijzigingen 
is hier een topwedstrijd van te maken. 
Met name de sfeervolle ambiance op 
De Brink rond de tweede wisselzone 
en het finishgebied trok veel publiek en 
dat was voor de atleten zeer motive-
rend.

Zondag 17 september: Halve triatlon, 
Deventer
2 km. zwemmen-100 km. fietsen-24 
km. lopen
Mannen:
1.Frank Heldoorn (Huizen)      4.3�.00
�.Guido Gosselink (Ahaus, Dui) 4.34.35
3.Daniel Avant (Arnhem)        4.36.11
4.Gerard Egelmeers (Eindh) 4.40.55
5.Jan Blokland (Alkmaar)       4.4�.��
Vrouwen:
2 km. zwemmen-86 km. fietsen-24 km. 
lopen
1.Heleen bij de Vaate (Stein)  4.39.34
�.Rachel Bellinga (Soest)      4.53.0�

Volledige uitslagen op www.triathlon-
deventer.com.

Guido Gosselink pakt 
brons op NK duatlon
1 Oktober 2006 - Triatleet Guido Gos-
selink heeft vandaag op het neder-
lands kampioenschap duatlon (10 km 
lopen, 40 km fietsen, 5 km lopen) een 
bronzen medaille behaald. De 35-ja-
rige atleet behaalde een vierde plaats 
overall en moest de belg de Cuyper 
nipt voor laten gaan in de strijd om de 
derde plaats. Deze vierde plaats was 
echter goed voor een bronzen plak in 
de strijd om het nederlands kampioen-
schap.

De wedstrijd in het limburgse land 
werd gedomineerd door Armand van 
der Smissen en Wim Nieuwkerk, die al 
na � km lopen het voortouw namen en 

de andere atleten het nakijken gaven. 
Gosselink probeerde nog even mee 
te gaan, maar moest al snel erkennen 
dat het looptempo van Van der Smis-
sen en Nieuwkerk, beiden gespeciali-
seerd op de duatlon, te hoog gegrepen 
was. Achter de � koplopers ontstond 
een kleine groep die bijeen bleef tot 
de eerste wissel. Gosselink bereikte 
de wisselzone op een 6e positie, maar 
wisselde snel door niet van schoenen 
te wisselen en begon als 3e aan het 
fietsen.
 
Van der Smissen en Nieuwkerk fietsten 
hard door en wisten hun voorsprong 
op de achtervolgers te vergroten. Gos-
selink werd op het grotendeels vlakke 
fietsparkoers al snel bijgehaald door 
de belg De Cuyper en de nederlander 
Van de Bogerd. Deze situatie veran-
derde niet meer tijdens de rest van het 
fietsparkoers.
 
Tijdens de laatste 5 km lopen bleef de 
strijd om de eerste plaats tot op het 
laatst spannend en uiteindelijk wist Ar-
mand van der Smissen zeer nipt voor 
Wim Nieuwkerk de finishlijn te passe-
ren. Een grote opsteker voor Van der 
Smissen, die zijn seizoen grotendeels 
verloren zag gaan als gevolg van een 
operatie aan zijn achillespees in dit 
voorjaar. Net op tijd was hij weer in 
vorm om een grote rol van betekenis 
te spelen op het nederlands kampi-
oenschap.
 
Gosselink wist tijdens de laatste wissel 
enkele secondes winst te pakken en 
begon net voor Van de Bogerd en de 
Cuyper als derde aan het looponder-
deel. De Cuyper bleek echter een net 
iets betere loper, haalde Gosselink al 
spoedig bij en wist uiteindelijk circa 15 
sec eerder te finishen. Van de Bogerd 
liep ook goed, maar wist zijn achter-
stand op Gosselink niet meer goed te 
maken en finishte ongeveer 5 sec na 
Gosselink.
 
Guido Gosselink over deze wedstrijd: 
“Ik wist van te voren dat Nieuwkerk 
en Van der Smissen waarschijnlijk 
een maatje te groot zouden zijn, maar 
ik achte me zeker kansrijk voor een 
derde plek. Ik voelde dat ik, ook aan 
het einde van het seizoen, nog in vorm 
was en dat kwam er in deze wedstrijd 
ook uit. Met mijn ervaring ben ik in staat 
om snel te wisselen en dat heeft me in 
deze wedstrijd voordeel opgeleverd. 
Ik heb namelijk twee keer iets minder 
snel gelopen dan Jelmer Van de Bo-
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gerd, maar ben wel voor hem geein-
digd. Ik ben dan ook erg tevreden met 
dit resultaat.”
 
Veelvraat Guido Gosselink, die twee 
weken geleden nog aan de start stond 
van de halve triatlon in Deventer, zal dit 
seizoen ook nog starten in het neder-
lands kampioenschap wintertriatlon, 
dat op �9 oktober in Assen plaatsvindt. 
Gosselink zal daar zijn tweede plek 
van vorig jaar verdedigen, maar zal in 
de huidige vorm ook zeker meestrijden 
voor de overwinning.
 
In de dameswedstrijd  was Yvonne 
van Vlerken oppermachtig. Ze won 
met grote voorsprong. Birgit Berk en 
Maud Golsteyn duelleerden om plaats 
twee, een strijd die uiteindelijk in het 
voordeel van Berk beslecht werd. Gol-
steyn werd echter gediskwalificeerd en 
Stefanie Bouma schoof door naar de 
derde plaats.

NK duatlon, Geleen-Sittard 10 km. lo-
pen-40 km. fietsen-5 km. lopen 

Mannen: 
1.Armand van der Smis-
sen (Tilburg)         1.39.18 
�.Wim Nieuwkerk (Fijnaart)                 1.39.5� 
3.Simon de Cuyper (Bel)                    1.43.14 
4.Guido Gosselink (Ahaus)                  1.43.�6 
5.Jelmer vd  Bogerd (Dordrecht)         1.43.30 
6.Erik-Simon Strijk (Hazersw.) 1.46.06 
Vrouwen: 
1.Yvonne v.Vlerken (Krimpen)      1.50.50 
�.Birgit Berk (Maastricht)                 1.57.�0 
3.Stefanie Bouma (Groningen)               �.01.14 

Voor verdere info zie: www.chemelot-
mgl-loop.nl 

Guido Gosselink sluit 
laatste topsportjaar af 
met brons op NK winter-
triatlon

28 oktober 2006 - Triatleet Guido Gos-
selink heeft zijn laatste topsportjaar af-
gesloten met een bronzen medaille op 
het NK wintertriatlon in Assen. Winnaar 
werd Wim Nieuwkerk, die daarmee zijn 
eerste nationale titel behaalde. Vier 
weken geleden ging hij Gosselink met 
een tweede plaats ook al voor bij het 
NK duatlon in Geleen-Sittard. Bij die 
wedstrijd was Feike Loots nog niet 
voorin de wedstrijd te vinden, in Assen 
stond de verdedigend kampioen met 
een betere vorm aan de start. Nieuw-
kerk leidde de wedstrijd van start tot fi-
nish, met Gosselink lange tijd als num-
mer twee daarachter. Gosselink kon de 
sterk lopende en fietsende Nieuwkerk 
niet bedreigen en had al drie ronden 
achterstand toen hij het ijs op kwam. 
Loots kon zijn achterstand van ruim 
een ronde schaatsend meer dan goed 
maken en veroverde het zilver. Het was 
Gosselinks zesde achtereenvolgende 
podiumplaats in Assen, waarvan twee-
maal de titel in �003 en �004. 

Het podium bij het NK: Van der Smissen, Nieuwkerk en Gosselink.
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Hij sluit met deze wedstrijd zijn top-
sportperiode af, die vanaf 1991 tot en 
met �006 heeft geduurd. In die peri-
ode veroverde Gosselink in totaal 17 
medailles bij de NK’s van de wintertri-
atlon (6), duatlon (5), middenafstand 
triatlon (3), lange afstand triatlon (�) 
en de Olympische afstand triatlon (1). 
Vier maal mocht hij de titel Nederlands 
Kampioen mee naar huis nemen,die 
niet toevallig allen behaald werden in 
de twee jaar (�003 en �004) dat hij 
zich als voltijds professional aan de tri-
atlonsport kon wijden. Hoogtepunt van 
zijn carriere was de zilveren medaille 
op het EK lange afstand triatlon in De-
nemarken in �003.

Voor de zesde maal op rij stond Guido 
Gosselink op het NK podium in Assen

Zaterdag �8 oktober: Nederlands kam-
pioenschap wintertriatlon, Assen
10 km. lopen-50 km. fietsen-20 km. 
schaatsen
Mannen:
1.Wim Nieuwkerk (Fijnaart)                 �.�6.14
�.Feike Loots (Rijen)                      �.�8.04
3.Guido Gosselink (Ahaus,Dld)              �.�9.51
4.Erik-Simon Strijk (Hazers-
woude-Rijndijk) �.3�.47
5.Arjen Kuper (Hilversum)                  �.34.14
6.Edo van der Meer (Smilde)                �.35.03
Vrouwen:
1.Bianca Broers (Lemmer)                   �.5�.58
�.Ada van Zwieten (Al-
phen aan den Rijn)    �.56.08
3.Jorine Koopman (Delft)                   �.56.48

Hendrik-Jan Heijerman zet 
Barend de Matterloop naar 
zijn hand, Gosselink 4e
WEHL – De jaarlijkse Barend de Mat-
terloop, een loop georganiseerd door 
de scheidsrechtersvereniging Doe-
tinchem en omstreken, werd zondag-
ochtend op de tien kilometer een prooi 
voor Hendrik-Jan Heijerman uit Doe-
tinchem. De student in Utrecht won 
in een mooie tijd van 35.�� minuten. 
Ronald Besselink uit Ugchelen die 
zienderogen dichterbij kwam, werd 
een goede tweede in 35.40 minuten.

deelname aan de zware strandloop 
in Egmond aan Zee. De Nederlandse 
toptriatleet Guido Gosselink, woon-
achtig in het Duitse Ahaus werd vierde 
achter Ronald Besselink uit Ugchelen 
en Manfred Vels uit Doetinchem. ‘’Ik 
heb mijn laatste topsportjaar afgeslo-
ten en zal voorlopig geen EK of WK 
meer doen. Almere was afgelopen jaar 
geen bijzonder succes. Mede vanwe-
ge enkele blessures maakte dat mijn 
beslissing makkelijker. Het kost in ver-
houding te veel energie om topsport 
te blijven beoefenen. Wel blijf ik regel-
matig een wedstrijdje doen. Echt stop-
pen doe je als sporter natuurlijk niet.’’ 

De nummer twee op de tien kilome-
ter, duatleet Ronald Besselink had in 
oktober bij het NK duathlon in Sittard 
een zware zweepslag gehad, waarbij 
hij met de ambulance werd afgevoerd. 
In Wehl liep hij een tijd van 35.40 mi-
nuten. ’’Ik ben wel voorzichtiger ge-
worden. Zo heb ik de Montferlandrun 
rustig uitgelopen. In Wehl zag je dat 
Hendrik-Jan over meer snelheid be-
schikte en pakte meteen een gaatje. 
Rond de achtste kilometer was het 
verschil amper vier seconden. Ik wilde 
niet forceren, maar uiteindelijk wist ik 
hem bijna in te halen. Toch wist hij nog 
een beslissende sprint in te zetten.’’

Uitslagen Barend de Mat-
terloop, �6-1�-�006:
10.000 meter Mannen Overall:
1. Hendrik-Jan Heijerman 
 (Doetinchem)  35.��
�. Ronald Besselink (Ugchelen)  35.40
3. Manfred Vels (Doetinchem)  35.56
4. Guido Gosselink (Ahaus-Dld)  37.05
5. Martin Gotink (Wehl)       38.11
6. Roel Nas (’s-Heerenberg) 38.1�
7. Hendrik Haalboom (Bennekom) 39.13
8. Jos Bergervoet (Eindhoven)  39.43
9. Carel Lueb (Wehl)       40.35
10. Ludy Peters (Angerlo)      40.57

Hendrik-Jan Heijerman uit Doetin-
chem was blij met zijn overwinning in 
Wehl. Heijerman had als test al mee-
gelopen in Pannerden. ’’We gingen 
iets te hard weg bij de Barend de Mat-
terloop in Wehl. Toch voelde ik me 
verder goed. Het is nu weer zaak om 
het wedstrijdritme op te pakken en 
vijf tot zes keer per week te trainen.

Ik heb een jaar lang gevoetbald. Het 
was een leuk jaar waarbij we met ons 
team kampioen werden in de vijfde 
klasse in Utrecht. Maar het hardlopen 
trok me toch meer en bij Phoenix in 
Utrecht waar ik studeer voor bestuur 
en organisatie wetenschappen heb 
ik de training weer opgepakt. Ronald 
Besselink was sterk in het laatste 
stuk, waardoor ik nog moest versnel-
len om hem voor te kunnen blijven.’’ 
Heijerman ziet in januari uit naar zijn 
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Guido Gosselink in de pers
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Triatleet Van de Werff Nederlands kampioen

NIEUWKOOP (ANP) - Robert van de Werff is de nieuwe Nederlands kampioen triatlon middenafstand. De Utrechter 
finiste zondag in Nieuwkoop na � kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en �0 kilometer hardlopen als eerste in 3 
uur, 50 minuten en 10 seconden. 

Oud-kampioen Guido Gosselink won zilver met een ruime minuut achterstand (3.51.18). Dave Rost pakte het brons 
(3.53.46).

Bij de vrouwen ging de titel voor de vierde keer naar Sione Jongstra. De triatlete uit Leerdam noteerde een winnende tijd 
van 4.17.38 en was daarmee bijna zeven minuten sneller dan Cora Vlot, die tweede werd (4.�4.�4). Het brons ging hier 
naar Michelle Fangmann (4.�6.37).

LAATSTE NIEUWS zondag �8 mei �006 | ��:00 
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