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interview
Het was een speciaal jaar. Hoe was 2020 voor Lakeside Paradise?

Jordy en Brent genieten van de wintershredding
Ken met een
backlip op het
hoge deel van de
pool

2020 was eerst en vooral het jaar dat we gingen inzetten met een world cup manche. Bergen werk werden verzet om
dit tot in de puntjes voor elkaar te krijgen maar het heeft dus, zoals veel andere events niet mogen zijn... de lockdown
was een zeer spijtige zaak, maar ik was toch blij toen we op 4 mei iedereen weer het water op konden laten gaan. De
kabelbaan is immers het kloppend hart van Lakeside Paradise. Ik ben vooral ook blij dat de ganse crew hun uiterste
best is blijven doen om alle regels na te leven en de werking nader in goeie banen te leiden, iedereen stelde zich flexibel
op en vooral: ganse dagen met een mondmasker werken is geen cadeau! Wat we wel merkten, is dat veel mensen nadien met volle teugen genoten van ons aanbod: onze buitenbar kreeg een volledige upgrade, er kon besteld én betaald
worden met de QR-code, ook ons vernieuwd gezellig terras viel in de smaak... Het was echt een jaar dat de mensen
kozen voor buitenactiviteiten en zoveel mogelijk tijd in de buitenlucht spendeerden, dus zaten wij aan de goeie kant.
Wij zijn enorm dankbaar dat we het seizoen op een min of meer deftige manier hebben kunnen uitdoen, al was het
wel heel spannend natuurlijk toen vanaf augustus de curve weer de lucht in ging... Stel je voor dat iemand van ons
ziek was geworden... Dat is gelukkig niet gebeurd doordat iedereen echt zijn of haar verantwoordelijkheid nam. Dus
om het jaar kort weer te geven: we zijn dankbaar dat het nog zo positief verlopen is, en we waren niet bang om vernieuwingen door te voeren en ons aan te passen.
We moeten natuurlijk niet negatief zijn, ook dit jaar zijn er heel wat positieve elementen die we zullen onthouden en verderzetten.
Er zijn een aantal zaken die werden aangepast en die zullen blijven: optimalisering van de Cuis Inn, onze Tiki bar. Wat
vooral zal bijblijven is de energie en de dankbaarheid die we kregen van de leden en alle bezoekers die maar al te goed
beseften dat we veel moeite gedaan hebben om het iedereen naar zijn zin te maken. Op sportief vlak zijn de Belgische
Kampioenschappen voor mij onvergetelijk geweest, en alle trainingen van ons tomorrow team, waar er ongelooflijke
sfeer heerste en iedereen het wakeboarden als zijn topsport behandelde. Dus daar
zijn de riders en ook vooral alle coaches dé positieve elementen bij uitstek.

Axel is flying high
Ike goed ingepakt tegen het koude water

Operator Arno, rock & roll

Stilstaan is iets dat Lakeside nooit gedaan heeft, laten we met volle moed naar
2021 kijken.
Uiteraard hopen we dat de Lakeside Paradise “Cold Water Classic” dit jaar kan
doorgaan, maar nog beter: we zijn reeds een paar jaar aan het onderzoeken of de
mogelijkheid er in zit om een rechtsdraaiende tweede baan op het linker gedeelte
van het Duinenwatermeer mogelijk zou zijn, en daar zijn we nu toch naartoe aan
het gaan. Dit zou opnieuw een ongelofelijke stap zijn in de geschiedenis van
Lakeside Paradise. Een baan die iets trager draait
en beginners moet toelaten om op de perfecte
manier door te groeien naar de grote baan.
Ook zijn we zeer tevreden dat we aan de leden
nieuwe en hoogkwalitatieve opbergkasten kunnen aanbieden om alle wakeboardspullen in op
te bergen. Iedereen die een kastje heeft, kent de
voordelen: geen weg en weer gesleur meer en
alles veilig achter slot en grendel. Een ganse investering die iets langer duurde dan voorzien,
de productielijn ligt immers in Nieuw-Zeeland,
maar we zijn fier dat we ook dit nog hebben
kunnen verwezenlijken. Ook hier topkwaliteit!
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FRANK VANLEENHOVE
Specialiteit van het huis... Choco Skippy

Daddy is
Cool! >>> p.

Letss goo Jordy

Belgian
Nationals
2020 >>> p. 5
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De daddy is cool sessie is een vast traditie op
Lakeside Paradise. Elk jaar komen verschillende gezinnen terug naar deze speciale dag. De
sessie gaat ook door op vaderdag. Een beter
moment bestaat er niet om samen op het water
te gaan. Het niveau varieert sterk, maar elk jaar
zien we toch meer en meer papa’s die het onderspit moeten delven tegenover hun kroost.
Zet alvast vaderdag 2021 in jullie agenda, want
de Daddy is cool sessie staat opnieuw op de
kalender.

Casper en papa Christopher, twee vaste waarden

Het Belgisch Kampioenschap vond in
2020 plaats in eigen huis. 130 sportieve
jongens en meisjes streden om de nationale titel. Er waren 14 verschillende
The miniboys op het BK
podiums, 4 categorieën wakeskaten en
10 categorieën wakeboarden. In totaal zijn er 42 medailles uitgedeeld en hiervan viel Lakeside Paradise maar liefst 25 keer in de prijzen.
10 Gouden medailles, 7 keer zilver en 8 keer brons. Ken, Max, Jay, Louis Eggerickx en Louis Daems zijn
Belgisch Kampioen geworden. We laten hen even aan het woord.

®

Anouk en papa Bruce

Master Pedro met zijn dochter,
Let’s hit the water!

Papa Saïd & youngster Jules

Arthur en zijn papa

Faye, Frank & Ike het gouden trio

De gebroeders Lars en Robbe met hun
papa Gunther

Daddy is Cool!
We zien jullie al meerdere jaren terugkeren, wat maakt de
“Daddy is Cool” sessie zo leuk?

“Wat begon als eens samen met de kids wakeboarden is uitgegroeid naar een jaarlijkse
samenkomst met een heleboel bevriende papa’s”, begint Gunther, de papa van Lars &
Robbe. “Het is een moment waar we samen met de kinderen kunnen wakeboarden terwijl
de mama’s aan de zijkant staan te supporteren. Het feit dat je dit samen kan doen met je
kinderen is natuurlijk de max... Al kriebelt het sportieve hart natuurlijk dat de kinderen het
beter onder de knie hebben dan de papa”.
Wie kijkt hier het meeste naar uit? De papa of de kids?

Bij de familie Vanleenhove zijn de kids de grote motivator. “De kinderen kijken echt uit
naar deze sessie”, zegt Frank. “Het is een uniek moment, ik hou van de sfeer om samen met
mijn kinderen te genieten op het water.”

Net niet, jongens!

Dat is al beter!

Vader en dochter, fenomenaal!

Doorgewinterde vuistjesgevers Faye & Frank

“In ons geval is het de papa die er het meest naar uitkijkt”, zegt Bruce de papa van Anouk.
“Zij hangt al heel veel aan de kabel, maar ik kijk echt uit naar samen haar passie uit te
oefenen. Vooral de rondjes dubbelen geeft een zalig vader-dochter gevoel.”
“Dat is moeilijk om zeggen, ik geniet ervan omdat mijn kinderen genieten. Ik ben
ontzettend fier om samen met hen te kunnen wakeboarden”, gaat Gunther verder. “Maar
de kids genieten vooral van het stuntelen van hun papa”.
Komen jullie in 2021 terug?

“Deze sessie staat al met stip genoteerd en we kijken er zeker opnieuw naar uit”, zegt Gunther.
“Uiteraard, familie Vanleenhove zal present zijn” vertelt Frank. “Vanzelfsprekend, maar van
ons mogen er gerust meer van deze sessies plaatsen” voegt Bruce er glimlachend er aan toe.

UFO session

Tijdens de UFO mag het al eens zotter

Crew

Wat maakte de UFO sessie zo leuk?

2020

“We mochten voor het eerste met drie aan
de kabel hangen”, zeggen de broertjes Louis
en Arthur samen. “De UFO sessie is iets waar
we het hele jaar naar uitkijken. We vinden het
fantastisch dat je op het water kan met wat je
ook maar wilt”.

maar daarom niet minder goed.

Dit jaar was zot, maar hoe zou je

een

speciaal

jaar,

Waarom is crew-jaar 2020 een
geslaagd jaar voor jou?

Louis Daems heeft zijn
reddingsboei mee voor
moest hij vallen

proberen om volgend jaar nog
zotter te doen?

“We proberen toch elk jaar een nog originelere
outfit te vinden, ook wat de vaartuigen
betreffen. Niet dat het altijd goed werkt, maar
we leren elk jaar bij.”

“Door de goede sfeer en de topcollega’s
kom ik elke dag graag werken” begint Rolf.
“We hebben ondanks het speciale jaar niks
moeten inboeten aan kwaliteit. Het was een
iets korter seizoen maar we zijn altijd kunnen
openblijven en dat was het belangrijkste”
voegt Steffie er aan toe.
Wat zal je altijd bijblijven aan
het werken op Lakeside Paradise?

Met welk object of vaartuig wil
je heel graag eens op het water

was

Daar zijn ze weer, niet van het water
te krijgen Arthur en zijn Papa

proberen te gaan?

“We zouden heel graag eens een fiets op een
wakeboard zetten. Dit plannen we in voor
2021!!” vertelt Arthur.

The Paradise Ladies, Anso, Patsy, Natalie en Steffie

“De leuke vibe en dat onze werkplaats geen
standaard werkplaats is, het is leuk om
anders te zijn” klinkt het bij Steffie. Bij Rolf
horen we gelijkaardige uitspraken: “het is
gewoon top dat er een heel goed gevoel is
zowel op als naast het werk.”

Knopjesduwer Arno on the box

Vic en Louis op de UFO
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Whaatttt met drie aan de kabel!!

Crewmember Rolf tijdens het BK

Chef of the camps Skippy

2020 • lakeside paradise

TOMORROW TEAM

Lakeside Paradise Tomorrow Team

Coach Simon is de lijnen aan het uittekenen

Op de 2.0 ideaal voor een eerste airtrick

Het volgende rondje mogen ze zelf aan de bak

Noah toont hoe het moet

Stylemaster Jay toont hoe het beter kan

Het hendeltje missen is altijd jammer

lakeside paradise • 2020

Voor iedereen met wakeboard en wakeskate ambities was 2020 geen makkelijk
jaar. Weinig tot geen wedstrijden. Gelukkig waren er toch nog het Belgisch
Kampioenschap en de Hyperlite Rookie
Tour. Elke zaterdagvoormiddag traint
het Lakeside Paradise Tomorrow Team
onder leiding van Axel, Simon en Christian. Deze drie topcoaches worden bijgestaan door Ken, Yannick, Jordy & Glenn.
De combinatie en verscheidenheid van
deze coaches maakt het een succesformule. Natuurlijk mag de inbreng van
de riders zelf niet vergeten worden. Zij
zorgen ervoor dat iedereen zichzelf wil
overtreffen.
We laten de riders en onze coaches zelf
even aan het woord.

Coach jordy toont hoe het moet

Trainen op die rails

Emiel toon hoe het niet moet

Seppe volgt Anthony zijn voorbeeld

Een handplant op de kicker, het is eens iets anders

Ro b b e De Pauw

N oa h F er s on

Emi el L au w er s

Ik heb ontzettend veel gewakeboard
dit jaar en dat heeft ook zijn vruchten
afgeworpen. Door het vele trainen heb
ik in 2020 mijn eerste backroll geland.
Dat was toch een hoogtepunt. Ook mijn
constante resultaten in de Hyperlite
Rookie Tour afgelopen jaar horen bij
de hoogtepunten met als kers op de
taart een 2de plaats in het algemeen
klassement. Om mijn goede resultaten
te bereiken probeer ik om van zoveel
mogelijk riders iets te leren. Ik vind het
vooral leuk en leerrijk om met riders
zoals Glenn of Jordy te dubbelen. Op dat
moment krijg je de beste tips en zie je hun
kunnen van dichtbij. Eenmaal thuis kijk
ik vooral naar de Peacock Brothers. Wat
die allemaal uitsteken is niet normaal
en we hebben dezelfde achternaam.
In 2021 ga ik verder werken op mijn
airtricks. Dat is werkpunt één, maar
plezier hebben is het allerbelangrijkste.
Dat is ook de reden dat ik wakeboard,
omdat het gewoon leuk is. Ik wil volgend
seizoen graag een railey en een backroll
goed kunnen dus vooral de airtricks zal
ik veel op moeten oefenen.

2020 was voor mijn geen super jaar,
maar zeker ook niet slecht. Tijdens het
BK op Lakeside ben ik 4de geworden
in de categorie wakeboard boys. Helaas
net naast het podium, maar de top
drie was van Lakeside Paradise dus
dat geeft toch een goed gevoel. Tijdens
het BK heb ik wel brons gehaald bij
wakeskate boys en mijn goede prestatie
op het BK heb ik ook doorgezet
naar King & Queen, het jaarlijkse
clubkampioenschap. Daar haalde ik een
1ste plaats. Hier zal het niet stoppen.
Ik ben van plan om me ook in 2021
verder te verdiepen in het wakeskaten.
Hopelijk kan ik snel meedoen op
Europees niveau. Bij het wakeboarden
zou ik graag 4 airtickfamilies onder
de knie hebben. Op dit moment kan
ik er 2, dus nog 2 te gaan. Ook op de
kickers zou ik graag meer op constante
basis mijn front 7 en back 5 landen.
Voor inspiratie in het wakeboarden en
wakeskate kijk ik vooral op naar Pedro
Caldas en Loïc Deschaux.

AIRTRICKS eindelijk! Dit jaar heb ik
voor het eerst een airtrick geland. Hier
had ik heel lang op geoefend en het is
me gelukt. Nu vooral verder oefenen en
beter worden op het airtrick gedeelte. In
2021 kan ik dan misschien al een eerste
313 landen. Voor wie het niet weet een
3-1-3 is een railey met een frondside
360 met handle pass. Afgelopen
jaar heb ik ook de eindoverwinning
behaald in de Hyperlite Rookie Tour,
maar dat is wel een beetje dubbel
want nu mag ik volgend jaar niet meer
deelnemen J. Gelukkig heb ik al andere
doelstellingen voor 2021. Ik zou graag
het podium behalen op het BK en als
het kan deelnemen aan het EK. Naast
podiumplaatsen zou ik graag ook nog
veel verbeteren in het wakeboarden zelf.
Hiervoor zal ik vooral oefenen op mijn
rails en kickers. Alles moet gewoon nog
beter. @Berghe pas maar op, ik ga voor
een 9 in 2021.
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the coaches
De start van 2020 was moeizaam.
Hoe hebben jullie het trainingsseizoen
2020 aangepakt?

Christian: Het was inderdaad geen leuke start, afstand
houden, ellebogen geven i.p.v. samen en gezellig te trainen.
Jordy: Vanaf dat de trainingen opnieuw konden doorgaan,
heb ik er direct terug een lap op gegeven. Iedereen goed
bestudeerd door te kijken wat ze kunnen en of ze klaar zijn
om hun tricks naar een nieuw niveau te tillen.
Ken: Net zoals Jordy en Christian heb ik de draad van vorig
jaar opgepakt. Na een rustige winter er opnieuw een lap op
gegeven. Als de riders gemotiveerd zijn dan ben ik dat nog
meer. Het is ook leuk dat ik naast de vaste zaterdagtraining
van diezelfde gemotiveerde riders veel vragen krijg.

Coach Yannick

Het BK was in eigen huis, zijn de
verwachtingen ingelost na een jaartje
trainen?

Christian: Zeker en vast, als je naar de podiumplaatsen van
het BK kijkt dan zegt dat genoeg.
Jordy: Sowieso, iedereen heeft zijn of haar best gedaan om
Coach Ken

hun run zo goed als mogelijk vanbuiten te leren en uit te
voeren. Maar op een wedstrijd is er natuurlijk de stressfactor.
Daarom is die run van groot belang. Hoe beter je weet wat
te doen, hoe minder stress. Ik spreek uit ervaring. Maar niet
enkel het BK was fantastisch, ook op de Hyperlite Rookie
Tour hebben onze riders dat fenomenaal gedaan.
Ken: Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven. En tot
mijn grootste verbazing wist ik niet wat iedereen al kon of
wat ze bereikt hadden. Ik merk dat de meesten echt goed
gemotiveerd zijn.
Als jullie een ideale rider mogen
samenstellen welke combinatie maakt de
ideale rider?

Christian: Elian, Ike, Pauline, Louis, Emiel en Brent. Gooi
ze samen en je hebt alles om een topper te maken. Maar
natuurlijk zijn ze stuk voor stuk toppers!
Jordy: Brent, Max, Axel, Rolf en Louis. Deze vijf heren
maken in mijn ogen de beste combinatie!
Ken: Max, Glenn, Robbe, Seppe en Seppe! De manier
waarop deze riders zichzelf pushen! TOP!

Coach Jordy

Coach Christian

Coach Axel

Coach Berghe

King & Queen

of the

Lake
Op Kin
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Noah de nummer 1 bij wakeskate Boys

Miniman Vic neemt de kroon voor zijn
rekening

Loulou stoot Jay voor het eerst van het hoogste plaatsje
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Casper met de beste eindscore, Emiel en Elian
vervolledigen het podium

The boys nemen het podium in, waar zijn de oudjes?

3 maal op 1 bij de girls het kan net meer
opgaan dan dit

De ervaring van Berghe levert hem de prijs Best Line

Battle of the sisters! Kaat is de sterkste van de twee

De traditie wil, King Loulou en Queen Kaat

2020 • lakeside paradise

BELGIAN NATIONALS 2020
Hoe heb jij naar het Belgisch Kampioenschap
toegeleefd?

Ken, winnaar bij de Masters, opent: “De laatste anderhalve maand ben
ik serieus beginnen trainen. Vorig jaar heb ik het BK beëindigd met de
woorden: volgend jaar sta ik terug helemaal bovenaan! Helaas waren er
heel veel mensen die woorden niet vergeten. Ik moest alles uit de kast
halen. Mijn run zat perfect in elkaar, maar het is niet verlopen zoals ik had
gehoopt. Het slechte weer en een harde val in de eerste kwalificatieronde
gooiden roet in het eten. Maar na een dag goed rusten, heb ik me toch
kunnen herpakken en alles rechtgezet.”
“Door het coronavirus was het Nationaal Kampioenschap de enige
wedstrijd die voor internationale punten meetelde in 2020. Ik streefde er
daarom nog extra naar om dit jaar te winnen”, zegt Max, winnaar bij de
Junior Men Wakeboard. “Met iedereen van Shredfarm en het Lakeside
Paradise Tomorrow Team keken we enorm uit naar het weekend. Een BK
op je homecable is toch altijd iets speciaal”.

BK mini Girls, brons voor Marie en zilver voor Lara

BK mini Boys, alles voor Lakeside, 1 Louis, 2 Laszlo, 3 Vic

Het BK wordt elk jaar groter en groter.
Hoe ervaar jij de groei van de sport?

“Dat is ongelofelijk”, geeft Jay, winnaar Junior Men Wakeskate, aan.
“Om de groei van de sport van op de eerste rij mee te maken is gewoon
fantastisch. Het is een zalig gevoel dat ik mijn passie elk jaar met meer en
meer mensen kan delen. Ik hoop dat het wakeboarden en wakeskaten nog
meer mag groeien.”
“Het is gewoon zot dat de sport ook gewoon jonger en jonger wordt”,
vertelt Louis Daems, winnaar bij de Mini Boys wakeboard. “Ik ben zelf één
van de jongste wakeboarders, maar toch zijn er altijd jongere sporters.”
“Dat is echt niet normaal”, voegt Max er aan toe. “Elk jaar zijn er meer en
meer Mini Boys & Girls. Het is dus aan ons om de lat zo hoog mogelijk te
leggen en er voor te zorgen dat we kunnen meestrijden op internationaal
niveau.”

BK Girls brons voor queen Vita

Wakeskate mini boys op plaatsen 2 & 3 Louis en Lars

2021 staat voor de deur. Wat zijn jouw plannen voor
2021? Welke doelstellingen heb je?

“Ik zal 2021 starten zoals elk jaar, vanaf moment één het beste van mezelf
geven op de training en tijdens de wedstrijden die zullen plaatsvinden”,
zegt Louis Eggerickx, winnaar bij de Boys wakeboard en wakeskate. “Maar
ik kijk het meeste uit naar het samen op het water staan met mijn vrienden,
elkaar naar een hoger niveau pushen geeft me het beste gevoel.”
“Belgisch Kampioen 2021 worden is wel een doel”, zegt Ken. “Verder ga ik
vooral genieten en hopelijk zoveel als mogelijk op het water staan.”
“Ik heb maar één doel”, geeft Max toe. “Mezelf zoveel mogelijk pushen tot
de limieten bereikt zijn en hopelijk zoveel mogelijk anderen meekrijgen in
dat verhaal.”
Ook voor Louis Daems is er maar één groot doel. “Ik wil graag airtricks
leren”, zegt hij.

LouLou Casper en Noah alles voor Lakeside

Vaste waarde Jay op de hoogste plaats Wakeskate Junior Men

“Ik ga vooral aan een aantal video projecten werken met Shredfarm”,
vermeldt Jay. “Keep your eyes open and follow us on Instagram.”

Coach Christian neemt de eerste plaats bij de Veteranen,
de reeks met de meeste ervaring

Mister of Master Ken VA veroverd zijn eerste plaats terug

Pauline Appelmans met de double Open & Junior Ladies,
Kaat neemt de 3de spot in

Boys Wakeboard we take it all, Loulou Sasha en Casper op het podium

Junior Wakeboard, Jay nummer 2, MadMax onze golden boyyy

Whatt Open Men Axel Rolf en Berghe nemen het volledige podium in!

lakeside paradise • 2020
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Achilles

Anouk

Arthur

Casper

Faye
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Brent

Elian

Emiel

Finn

Ike

2020 • lakeside paradise

Jay

Jordy

Kaat

Lars

Laszlo

Leah

Louis Daems

Mat

lakeside paradise • 2020

LouLou

Max
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Noah

Michel

Robbe

Pauline

Vic

Vita
Seppe

Sasha

Marie

Yannick

Golf, stadsrandbos,
bowling en
karting op
komst!
Scherpe waarnemers zullen het wel al gezien
hebben, want ten zuiden van Lakeside Paradise
zijn de werkzaamheden begonnen aan de 3x9
holes van het nieuwe golfterrein.
Ook ten westen al beweging want daar komt
het stadsrandbos!
Ten noorden tenslotte, over de spoorweg
komt er een elektrische kartbaan en de nieuwe
bowling... Knokke-Heist gaat vooruit!
Eind 2013 zal ook de Duinenwater woonwijk
ten oosten helemaal af zijn...
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