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TritoChange brengt duatlon en triatlon
dichterbij in inclusief multisportevent

TritoChange is een multisportevent dat op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021
plaatsvindt in België. Deelnemers hebben de keuze uit 4 duatlon- en 6
triatlonafstanden die ze kunnen afleggen waar zij dat willen. De prestaties worden
online geregistreerd. De opbrengsten van het event gaan integraal naar Belgische Gsporters.

TritoChange heeft als missie de triatlon- en duatlonsport op een laagdrempelige
manier naar een actief en breed publiek te brengen. Op de meest inclusieve manier
mogelijk in moeilijke corona-omstandigheden. Vandaar de aandacht van de duatlonen triatlonwereld voor G-sporters, wat het uitzonderlijke karakter van TritoChange
onderstreept. Het overgrote deel van de Belgische professionele triatleten staat
achter dit initiatief dat de verschillende landsdelen overstijgt. Zowel de Waalse,
Vlaamse als Belgische triatlonfederaties werken eraan mee.

Leg je eigen parcours af
Daarom gaat TritoChange uit van het principe ‘Race your own track’: je start waar jij
dat wil. Er is geen sociale druk van een wedstrijdlocatie waar duizenden mensen
aanwezig zijn. Initiatiefnemer Olivier Smekens keerde in 2019 na 18 jaar in het
buitenland terug naar Belgie. Olivier is CEO van ICT bedrijf Soluz.io en ervaren
Ironman-triatleet en marathonloper: “Het competitieve element komt bij TritoChange
op de tweede plek. Belangrijker is: jezelf overtreffen en uitdagen, bewegen en
geloven in de toekomst. Sporters hebben het voorbije jaar weinig kansen gekregen
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zichzelf uit te dagen. TritoChange geeft hen daartoe de kans door een duatlon of
triatlon af te leggen zonder dat het om een massa-evenement gaat. Ze hebben de
keuze uit 4 duatlon- en 6 triatlonafstanden – voor ieder wat wils. Bovendien geeft
TritoChange aan sporters de mogelijkheid iets te betekenen voor anderen, in dit
geval de G-sporters.”

Inclusief event
Tegelijkertijd is TritoChange een kans om meer mensen te laten kennismaken met
duatlon en triatlon. Daarom richt dit inclusieve event zich tot zowel newbies als
fanatiekelingen, zowel jongeren als volwassen, zowel scholen als jeugdbewegingen
en zowel G-sporters als mensen die wegens hun financiële toestand nooit de stap
naar deze sporten zouden zetten.

Sponsoronafhankelijk
TritoChange is geen charity-event, werkt volledig sponsoronafhankelijk, maar zet de
deelnemers er wel toe aan iets terug te doen voor de maatschappij. Daarom gaan de
opbrengsten van TritoChange naar Belgische G-sporters, dankzij de samenwerking
met G-Sport Vlaanderen, Parantee-Psylos en de Ligue Francophone Handisports. Het
doel van G-sport is zoveel mogelijk personen met een beperking het plezier van
sport te laten beleven.

Enthousiasme vanuit bedrijfswereld
Oliver Perquy maakt deel uit van het team initiatiefnemers en benadert TritoChange
vanuit zijn functie als managing director van Nespresso Belgilux: “Meer dan anders
moeten we er in deze tijden zijn voor andere mensen. We nemen onze rol als
bedrijfsleider, sporter, vader, moeder of gewoon vriend met volle overgave op ons.
En we gaan voor een inclusieve maatschappij vanuit onze eigen omgeving en doen
daarvoor iets wat toegevoegde waarde creëert. Ook mensen die al maanden thuis
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werken willen we in beweging krijgen. Daarom vraag ik mensen om hun kinderen,
vrienden, familie en netwerk aan te zetten om aan TritoChange deel te nemen.”

Toptriatleet Diego Van Looy in duo met G-sporter
Een triatleettopper uit het TritoChange-team is Diego Van Looy, regerend
wereldkampioen duatlon lange afstand. En hij heeft er zin in: “Als triatleten zitten we
al een jaar zonder competitie. Daarom is een event zoals TritoChange van harte
welkom. Ik zet samen met andere professionele duatleten en triatleten vol
enthousiasme mijn schouders onder dit initiatief, vooral omdat we er ook G-sporters
bij kunnen betrekken. De opbrengst gaat naar hen en ik kijk ernaar uit om samen met
een G-sporter een triatlon af te leggen. Het hoeft niet de volledige afstand te zijn,
maar ik durf het wel aan om in het water een G-sporter op een luchtmatras achter me
aan te trekken.”

Alle informatie over dit event en de online inschrijving: www.tritochange.be
Visuals en foto's beschikbaar.
•••
Voor journalisten:
Zin in een interview met Olivier Smekens over TritoChange? Wil je een reportage
maken over de triatlon die Diego Van Looy samen met een G-sporter zal afleggen?
Bel 0468/050044 of mail naar info@tritochange.be
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