
   
 
 

Beste, 
 
 
Na een warme oproep om ons te steunen via een sponseringactie, werden verschillende persoonlijke bijdragen geleverd én 
steunden jullie zo samen onze 2 ploegen ¼ triatlon atleten én zo rechtstreeks onze MDSContactgroep. 
 
Dankzij jullie inspanningen (92 deelnemers die actief de tijd geschat hebben en 17 deelnemers uit sympathie) wordt binnenkort 
een mooi bedrag van € 1255 overhandigd aan de MDSContactgroep! 
 
Zo is de 1/4 triatlon afgewerkt op zaterdag 20 juni 2015 in het middeleeuws kader te Brugge. Een bravissimo voor onze 6 
enthousiaste deelnemers en zie hieronder de tijden van de 2 deelnemende ploegen: 
 
Ploeg “fonds hematologie”  
 

 Dr. Selleslag Dominik – zwemmen : 0 uur / 21 min. / 27sec. 

 Tussentijd 1:  2min. / 15sec. 

 Dr. Emmerechts Jan - bike : 1 uur / 24 min. / 25 sec. 

 Tussentijd 2:  1min. / 57sec. 

 Dr. Lodewyck Tom - run : 0 uur / 45 min. / 16sec. 
 
Samen: 2 uur / 35min. / 20sec.  
 
Ploeg “Sam’s trio”   
 

 Bervoet Annelies – zwemmen : 0 uur / 20 min. / 23 sec. 

 Tussentijd 1: 2min. 27’’ 

 Gomis  Sam - bike : 1 uur / 13 min. / 04 sec. 

 Tussentijd 2:  2min. / 12sec. 

 Dr.  Van Droogenbroeck Jan - run : 0 uur / 49 min. 04 sec. 
 

Samen: 2 uur / 27 min. / 10 sec.  
        
Eindresultaat:   5uur2min.30sec.  
 
De gezamenlijke tijd van de 2 ploegen is bepalend voor de wedstrijd. Zo heeft Brabant Geert de beste gok gewaagd,  
nl. 5uur 03’ 42’’ én mag binnenkort een Acer Aspire Switch 10 (€ 449)  in ontvangst nemen. 
De MDSContactgroep heeft een extra inspanning gedaan en zo is er een mooie prijs voor: 
Van De Walle Lieve 2

de plaats 
(5uur 00’ 00’’)  

Lecompte Lien 3
de plaats

 (4uur 59’ 45’’)  
Persyn Jozef 4

de plaats
 (5uur 06’ 30’’)   

Beerens Ingrid 5
de plaats

 (4uur 56’ 43’’)  
Op de uitreiking wordt tevens de cheque overhandigd vanwege de triatlon atleten aan de MDSContactgroep. 

 

In naam van gans het bestuur van de MDSContactgroep wil ik jullie van harte danken om ons daadwerkelijk een hart onder de 
riem te steken. Dankzij dit kleine menselijke gebaar kunnen wij onze doelstellingen beter realiseren. Het geeft ons tevens de 
kans om méér informatie te verspreiden via het organiseren van ontmoetingen en info dagen voor MDS lotgenoten én hun 
omgeving. 
Nogmaals een dikke merci! 
 
 
Luc Mussely 
 
In naam van gans het bestuur MDSC 


