Team Belgium News | 19 december 2019
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Jaouad Achab stelde op
Jaouad Achab stelde op 7 december tijdens de Grand Prix Taekwondo in Moskou, zijn plaats in de top-5 op de
wereldranglijst veilig. Deze prestatie is goed voor een quota plaats voor België in de categorie -68kg op de
Olympische Spelen van Tokio. De plaats wordt toegekend aan Jaouad Achab of aan Si Mohamed Ketbi,
afhankelijk van hun respectievelijke resultaten tijdens de Euro en de volgende wedstrijden in 2020. Veel succes
aan beide atleten!
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Generation’ met Nafi,
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2014, 2016, 2019. Op het Europees kampioenschap taekwondo in Bari won Jaouad Achab zijn derde
Europese titel in de (niet-olympische) gewichtsklasse tot 63kg. Ook Raheleh Asemani (-57kg) en Si
Mohamed Ketbi (-68kg) zorgden voor Belgische successen met een bronzen EK-medaille. Met deze
resultaten sprokkelen onze atleten belangrijke punten voor de olympische ranking. In december wordt
immers een olympische quotaplaats verdeeld aan de top 5 op die ranking.
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Team Belgium News
Van 2012 was het geleden dat olympiër Nicolas Colsaerts (hier op archieffoto) een golftoernooi won.
Logisch dus dat de winst op de Franse Open, een toernooi van de European Tour, hem zeer
emotioneel maakte. Na enkele jaren met hoogtes en laagtes mocht Nicolas in Parijs de trofee in de
lucht steken. Bovendien is hij dankzij deze zege zeker van zijn European Tour-kaart tot en met 2021.
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Het WK atletiek in Doha bracht veel Belgische successen. Met twee medailles en zeven
finaleplaatsen scoorden onze topatleten boven de verwachtingen. In de eerste plaats waren er zilver
voor olympisch kampioene Nafi Thiam in de zevenkamp en brons voor de Belgian Tornados. Maar de
Belgische delegatie keert ook terug met heel wat olympische criteria op zak. Dat geldt voor liefst drie
aflossingsteams op de 4x400m. Zowel de mannen, vrouwen als het gemengde estafetteteam liepen
de finale, iets wat verder enkel de VS, Jamaica en Groot-Brittannië is gelukt. Ook in Stuttgart werd er
gejuicht in het Belgische kamp: het meisjesteam schaarde zich bij de twaalf beste landen en voldoet
daarmee aan de criteria voor de landencompetitie in Tokio 2020. Zo ziet het er alsmaar rooskleuriger
uit voor een sterk en groot Team Belgium op de Spelen.
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jaar oud record (en het ziet
er goed uit)
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MEER INFO

Inschrijven via mail aan: a.sampoux@olympic.be
Vorming Women and Sports
Beste,
Graag wens ik mij in te schrijven voor de vorming “Women & Sports” van dinsdag 19 november 2019 in Leuven.
Bedankt om mij de nodige details te bezorgen.
Met vriendelijke groeten,

Team Belgium News | 19 september 2019

Volg ons op

“Een droom die uitkomt!” liet een dolblije Isaac Kimeli weten na zijn prachtprestatie op de Memorial
Van Damme. Niet alleen won hij de 5000m in een nieuw persoonlijk record (13’13″02), met deze tijd
voldoet hij ook aan de selectiecriteria voor de Olympische Spelen in Tokio (13’13”50).
Isaac Kimeli kan dus vol vertrouwen afreizen naar het WK atletiek in Doha, waar hij de Belgische
kleuren verdedigt op de 1.500m en de 5.000m. Wij duimen alvast voor Isaac en het volledige
Belgische team!

Laatste voorbereidingen
voor Lausanne 2020

Lees meer

Peking 2022: mascottes
om voor te smelten
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De vreugde was enorm bij roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe na de winst in de B-finale op
het WK in Linz (Oostenrijk). Naast een 7e plaats in de lichte dubbeltwee betekende dit resultaat
vooral het vervullen van de internationale selectiecriteria voor de Olympische Spelen in Tokio. Ook
andere Belgische atleten zagen zichzelf de afgelopen zomer ‘selecteerbaar’ worden. Je leest er
hieronder meer over.
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Precies 3 jaar geleden, op 8 augustus 2016, had Dirk Van Tichelt in Rio afspraak met de
geschiedenis en won tijdens zijn derde Olympische deelname de bronzen medaille. Na de gouden
spurt van Greg Van Avermaet aan het strand van Copacabana, was dit de tweede Belgische
medaille. Met een totaal van twee keer goud, twee keer zilver en twee keer brons, tekende Team
Belgium toen voor de beste Spelen in twintig jaar.
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tussen Greg Van Avermaet
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Van 24 juli tot 9 augustus 2020 richten alle ogen zich op Tokio, de gaststad voor de Olympische
Spelen van de XXXIIe Olympiade. Japan kan bogen op een ruime ervaring: al drie keer organiseerde
het de Olympische Spelen, waarvan één keer een zomereditie. Tokio 2020 gaat voluit voor innovatie:
nieuwe sportdisciplines, een prominente rol voor technologie en grote aandacht voor het milieu. Nu al
worden de Zomerspelen van 2020 “The Green Games” genoemd.

12u55: Tokio start het
aftellen naar 2020!
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Jelle Geens zwom, fietste en liep afgelopen zaterdag naar een historische prestatie voor ons land: hij
mag zich de eerste Belgische winnaar noemen van een manche van de World Triathlon Series, het
hoogste niveau in de triatlonsport. In Montreal finishte Jelle Geens na een spannende eindspurt voor
de Spanjaard Mario Mola, drievoudig wereldkampioen op de olympische afstand. Hij legde de 750m
zwemmen, 20km fietsen en 5km lopen, de afstanden van een sprinttriatlon, af in 53 minuten en 49
seconden. Bij de vrouwen werd Claire Michel zesde. Nu is het uitkijken naar het olympisch test event:
van 15 tot 18 augustus kunnen onze atleten al eens proeven van de olympische omstandigheden in
Tokio op het parcours van de Spelen één jaar later.
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“Hammer time! Op het EK triatlon (olympische afstand) in het Nederlandse Weert mocht twee keer
een Belg op het podium: zowel Claire Michel als Jelle Geens veroverden brons. Claire Michel moest
enkel de Britse Beth Potter en de Française Sandra Dodet voor zich dulden. Jelle Geens eindigde na
een stevige remonte tijdens het looponderdeel derde na de Brit Alistair Brownlee en de Portugees
Joao Pereira. In de gemengde estafette werden de Belgian Hammers, met Valerie Barthelemy, Jelle
Geens, Claire Michel en Marten Van Riel vierde.”

Eventeam is officieel reisen ticket agentschap voor
Tokio 2020
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Jaouad Achab (tweede van rechts) veroverde afgelopen zaterdag een bronzen medaille op het WK
taekwondo in Manchester. Dat deed hij in de (niet-olympische) gewichtsklasse tot 63kg. Voor Jaouad
is het al de tweede medaille op een WK, in 2015 kroonde hij zich in dezelfde categorie tot
wereldkampioen. Zeven andere Belgen namen deel aan het WK. Eind dit jaar bepaalt de olympische
ranking wie een quotaplaats bemachtigt voor de Olympische Spelen in Tokio. Wie zich niet via de
ranking kwalificeert, moet op het Europese kwalificatietoernooi een gooi doen naar de laatste
olympische tickets.

Deze atleten nemen deel
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Minsk 2019
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TEAM BELGIUM NEWS - 9 MEI 2019
Alexandra Tondeur heeft de wereldtitel veroverd op het WK triatlon lange afstand in het Spaanse
Pontevedra. De 32-jarige atlete uit Court-Saint-Étienne legde de 1.500 meter zwemmen, 110
kilometer fietsen en dertig kilometer lopen af in 5u48:01. Sinds de oprichting van deze
wereldkampioenschappen in 1994 is Alexandra Tondeur, na Kathleen Smet in 2005, de tweede Belg
die de hoogste stap op het podium zet.
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Jumpingruiter Pieter Devos heeft op Miami Beach met de 11-jarige merrie Claire Z de derde manche
van de Global Champions Tour gewonnen. In de finale van deze prestigieuze springwedstrijd bleef de
Belgische combinatie foutloos en zette het de snelste tijd neer. Ook Olivier Philippaerts mocht met
H&M Extra deelnemen aan de barrage. Hij eindigde op de vijfde plaats. Dankzij deze prestatie komt
Pieter Devos aan de leiding in het algemeen klassement van de Champions Tour. In de top 10 staan
met Jos Verlooy, Niels Bruynseels en Nicola Philippaerts nog 3 andere Belgen.

Het BOIC werft aan: een
Manager High-Performance
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Lees meer

Deze robots zullen je
assisteren tijdens de
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Lees meer

Olympisch kampioen
Patrick Sercu overleden
Lees meer

Meer nieuws
Gaston Roelants schenkt Gouden Spikes aan Olympisch Museum (video)
IOC Internationaal Atletenforum 2019
Athlete Career Program workshops in april en mei

NIEUWS

SELECTIECRITERIA

WEDSTRIJDKALENDER

Team Belgium News | 11 april 2019

Volg ons op

“2u07’39”. Dat is de tijd die marathonloper Koen Naert afgelopen zondag nodig had om de 42,195 km
af te leggen in Rotterdam. Niet alleen verbeterde hij daarmee zijn persoonlijk record van 2u09’51”, de
tijd die goed was voor goud op het EK 2018 in Berlijn, hij bleef ook ruim onder de internationale
limiettijd van 2u11’30” voor de Olympische Spelen in Tokio. Een glansprestatie van de marathonman.
Het Belgische record van Vincent Rousseau uit 1995 (2u07’20”) komt in zicht!”

De Europese Spelen: een
belangrijke etappe met het
oog op Tokio 2020

Wit-Russische ambassade
te gast bij het BOIC
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omstandigheden in Mito
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Olympische disciplines in
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Niet enkel Nina Derwael wist de afgelopen weken te scoren op een World Cup: ook snowboarder
Seppe Smits heeft op 16 maart zijn World-Cup-seizoen afgesloten met een knal: in het Canadese
Quebec won hij de FIS World Cup in de discipline big air.
Na de Olympische Winterspelen werd Seppe geopereerd aan de knie. Het WK 2019 in Park City (VS)
vorige maand was zijn eerste wedstrijd sinds de operatie. In Canada toonde de tweevoudige olympiër
dat hij nog lang niet afgeschreven is. Twee keer werd Seppe Smits eerste in de eindstand van de
Wereldbeker: in 2013 en 2015. Dit seizoen eindigt hij op de zesde plaats.

Tokio 2020: tussen heden
en verleden
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De Belgian Tornados hebben het weer voor mekaar gekregen: op het EK atletiek indoor raasden
Julien Watrin en Dylan, Jonathan en Kevin Borlée naar het goud op de 4x400m. De vijfde Europese
titel (3 outdoor, 2 indoor) alweer voor het estafetteteam. Cynthia Bolingo zorgde met een fantastische
zilveren medaille op de 400m voor de tweede Belgische medaille in Glasgow. Op 11 en 12 mei
verzamelen de beste aflossingsteams ter wereld in het Japanse Yokohama voor de World Relays.
Hopelijk kunnen onze Tornados daar opnieuw schitteren en een voorsmaakje geven voor de
Olympische Spelen. Die starten (al) over minder dan 500 dagen.

Loop samen met je
collega’s de Run to Tokyo
en geef atleten een duwtje
in de rug
Lees meer

Tokio 2020 onthult zijn
Olympische pictogrammen
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"Hope Lights Our Way" :
de Olympische fakkelloop
Tokio 2020

BOIC gaat in zee met
Eventeam voor ticketing en
reizen Tokyo 2020
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Team Belgium News
Elise Mertens heeft zaterdag 16 februari het prestigieuze WTA-tennistoernooi van Doha gewonnen.
In de finale won de 23-jarige Limburgse tegen de Roemeense Simona Halep, begin dit jaar nog de
nummer één van de wereld. In Doha won de halve finaliste van de Australian Open 2018 drie
wedstrijden op rij tegen een speelster uit de top tien. Met haar zestiende plaats op de WTA-ranking is
ze goed op weg om een ticket te bemachtigen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Sarajevo 2019: Jonge
talenten optimaal
begeleiden in verdere
ontwikkeling van hun
carrière
Lees meer

Deze zomer wordt het
uitkijken naar Bakoe 2019
en Minsk 2019

Lees meer

Tokyo 2020 maakt
medailles van
gerecycleerde e-waste
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Lees meer

ATLETEN

PROGRAMMA

AMBITIES

Team Belgium News | 07 februari 2019

Volg ons op

16 atleten uit 5 sporten heeft het BOIC geselecteerd voor deelname aan het Europees Jeugd
Olympisch Festival. Van 10 tot 15 februari zijn Sarajevo en Oost-Sarajevo in Bosnië-Herzegovina
gaststad voor deze 14e wintereditie. Team Belgium wordt aangevoerd door chef de mission, Rudy
Lahor.

•
•
•

Kalendar
Delegatie
Plus news

Julie De Leeuw draagt
Belgische vlag tijdens de
openingsceremonie EJOF
in Sarajevo
Lees meer

“Deelnemen aan het EJOF
kan meerwaarde betekenen
voor carrière van onze
jonge atleten.”

Team Belgium voor
Sarajevo is de grootste
delegatie ooit op een
winter-EJOF
Lees meer

Sarajevo 2019: Jana,
Arthur en Robin delen
dezelfde passie

Lees meer

Lees meer

Warre Van Damme: “De
Olympische Spelen zijn het
ultieme doel.”

“READY STEADY TOKYO”:
de testevents in aanloop
van Tokyo 2020

Lees meer

Lees meer

Beurs voor Master in
Sportadministratie aan
Russische Internationale
Olympische Universiteit

BDC Award uitreiking 26
januari 2019

Lees meer

Lees meer

Het BOIC werft aan
Een Legal and Internal Afffairs Manager
Een Team Support
Een Marketing Coordinator

DOE MEE !

Team Belgium News | 17 januari 2019

Volg ons op

Afgelopen weekend vond in het Nederlandse Dordrecht het EK shorttrack plaats. Daar liet onze
Belgische delegatie enkele knappe prestaties optekenen. Hanne Desmet (foto) kon net geen
podiumplaats bemachtigen op de 1500m. Dankzij een tweede plaats op de 3000m superfinale
eindigde ze op een mooie vijfde plek in het algemeen klassement. Ook broer Stijn Desmet en Ward
Pétré toonden hun kwaliteiten op het EK, net als het aflossingsteam bij de heren. Beloftevolle
prestaties met het ook op de volgende Winterspelen. Die vinden in 2022 plaats in Peking.

Belgisch sportjaar 2018:
een grand cru voor Team
Belgium

Lees meer

Twee nieuwe proeven voor
gemengde teams op IAAF
World Relays

Lees meer

Biatleet Michael Rösch zet
punt achter
topsportcarrière

Lausanne 2020 stelt voor:
Yodli, de mascotte voor de
Jeugd Olympische Spelen

Lees meer

Lees meer

Japan kan rekenen op
186.000 kandidaatvrijwilligers voor Spelen in
2020
Lees meer

Meer nieuws
Team Belgium slaapt in Tokio 2020 op Auping
Alibaba en Intel: 3D tracking athlete

Sarajevo 2019: feiten en
cijfers

Lees meer
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Verantwoordelijke uitgever: Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC
Het BOIC streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor het echte niet
aansprakelijk kan worden gesteld.

