
 

Triatlon Extreme Graz 

Peter Rondas staat voor een nieuwe extreme 

opdracht: “Aankomen voor middernacht” 
 

Peter Rondas.   

Zaterdag om half vijf in de ochtend beginnen in Graz een honderd deelnemers aan de Austria Extreme Triathlon. “Mijn laatste 

wedstrijd om de volledige XTRT-Series Challenge af te werken”, zegt Peter Rondas. “Dit mag niet misgaan.” 

Woensdag 22 juni 2022 om 09:07 
 
“In 2019 was ik ook al eens in Graz van de partij”, zegt de 51-jarige Grimbergenaar, aangesloten bij TRIBE. “Toen kwam ik heel 

ontspannen aan de start, maar deze keer liggen de kaarten anders. Om de XTRT-Challenge af te werken moeten de deelnemers in 

een tijdspanne van drie jaar vijf extreme triatlons tot een goed einde brengen. Nu die vijfde en laatste uitdaging op een rij mislopen, 

zou maar sneu zijn.” 

“Het zijn niet de afstanden, maar wel de hoogtemeters die de opdracht extreem maken”, vervolgt de ingenieur bij Solvay. “Maar ook 

het zwemmen in de koude Mur rivier verloopt atypisch. De laatste 1600 meters moet er stroomopwaarts worden gezwommen. Zo 

dicht mogelijk bij de kant blijven, is dan de tactiek. Daarna wordt ons een mooi fietsparcours van 186 kilometer met bijna 

vierduizend hoogtemeters aangeboden. Omdat alles in één rechte lijn wordt afgewerkt, is het zelfs niet nodig om het parcours 

verkeersvrij te maken.” 

“Er wordt afgesloten met 44 kilometer lopen op een bergachtig en rotsachtig terrein. Op 14 kilometer van het einde moet er een 

begeleider de rest van het parcours mee afwerken. De organisatoren willen geen risico’s nemen mocht er iets onverwachts gebeuren. 

Dat wordt dan mijn collega Christophe Riez, een vaste waarde die er bijna bij al mijn extreme opdrachten bij was. Om in de uitslag 

opgenomen te worden, moeten we voor middernacht het einde halen. Maar volgens mijn trainer Tim Van Hamme moet ik me geen 

zorgen maken. Ik ben er niet alleen van de club. Ook Pieter Gerber gaat de uitdaging aan.”Volgende maand staat er alweer een 

enorme uitdaging op de agenda. “In de Zwitserse Triverest met zijn 8.850 hoogtemeters wil ik eens zien hoe ver ik mijn lichaam kan 

drijven. Er komen trouwens slechts twintig deelnemers aan de start en die monsteropdracht hoop ik in 24 uur te klaren.”(wgo) 


