


We zijn al vijf dagen bezig en er blijft nog maar één dag over van deze tiende editie van de Venyu Triple-S invitational. Er is nog 
geen heat gevaren en de voorspelling is op zijn zachtst gezegd somber. Het is donderdag 4 juni, de dag van de jaarlijkse bikini-
show, een benefietevenement dat ik help organiseren en bekend staat als een après-ski feest onder de kiteboarders. Ik rol op 
mijn longboard over de boulevard naar het evenemententerrein en kijk uit over het griezelig kalme water van Cape Hatteras. Ik 
voel mijn maag verkrampen: is dit de eerste keer in tien jaar dat deze roemruchte wedstrijd niet door zal gaan?

10 JAAR
UITSPATTINGEN 
OP WATER EN LAND 

Het is 2006 als Jason Slezak, Trip Forman en Mat Nuzzo 
elkaar in Puerto Rico tegen het lijf lopen. De heren kletsen 
nonchalant over hun plannen en hun visie op de sport, een 
ontmoeting die nog jaren de koers van de kitesport zou 
beïnvloeden. Jason droomde over kiten in een wakeboard-
park - iets wat toentertijd gezien werd als een obscure, 
elitaire manier van rijden- en wilde dat toegankelijk maken 
voor een groter publiek. De drie kwamen tot het besluit 
een evenement te organiseren waarbij rijders elkaar ont-
moeten om samen met vrienden te rijden, toffe beelden 
te schieten en te genieten van de tijd die ze samen op het 
water doorbrengen. De rijders die de eerste Triple-S bij-
woonden worden nu - met name in de Verenigde Staten 
– als legenden binnen de sport gezien.

In die eerste jaren was de sfeer ontspannen en het niveau 
was ongeëvenaard: het was een broedplaats van progressie. 
De prestatiedrang was er en de lat lag hoog, ook zonder de 
$ 40.000 prijzenpot die ze nu vergeven. Het draaide in die 
begindagen meer om evolutie en innovatie, samen pionie-
ren met alle mogelijkheden van de sport. De rijders pushten 
elkaar constant om nieuwe dingen te proberen, zonder dat 
er consequenties waren wanneer je een trick niet landde. Er 
was geen eliminatieladder, er waren geen heats, er was zelfs 
geen jury. Rijders kiten een volle week met elkaar, wanneer 
ze wilden, voor zolang ze daar zin in hadden, allemaal met 
hun eigen stijl. Het was een ware freeride-wedstrijd.

Deze wedstrijdstructuur zorgde niet alleen voor progres-
sieve tricks en creativiteit, het was ook gewoon erg leuk. 
De relaxte sfeer en de losse structuur haalden de druk van 
de ketel en bevrijdden de rijders van alle belemmeringen. 
Alles kon, zowel op het water als ernaast. Ook dankzij de 
feestjes (waarbij alle rijders los gingen omdat ze zich de 
volgende dag niet perse fit of op tijd hoefden te melden) 
kreeg de Triple-S al snel een reputatie. Op alle dagen van 

de week feestjes geven tijdens een sportevenement lijkt 
misschien averechts te werken, het heeft wel bijgedragen 
aan de grootte die het evenement nu heeft en het was ook 
de reden dat veel rijders ieder jaar terug keerden. Andre 
Phillip beschreef de eerste editie zelf als: ‘Het beste eve-
nement waar ik ooit ben geweest. Er is niets waarmee je 
het ook maar kunt beginnen te vergelijken.’

Hoewel dat eerste jaar in de boeken ging als een groot suc-
ces, onderging het evenement in de daaropvolgende jaren 
een veelvoud aan veranderingen. Veel van die veranderin-
gen vonden hun oorsprong in feedback van de rijders, maar 
andere aanpassingen waren gewoonweg noodzakelijk om 
te blijven voortbestaan. Een van de eerste drastische ver-
anderingen na het eerste jaar was het onderverdelen van 
disciplines. Vanaf dat moment werden er winnaars binnen 
de categorie surf, slicks (freestyle) en sliders benoemd en al 
snel draaide het niet meer om het bepalen wie de beste kiter 
was per discipline, maar werd er gezocht naar ‘watermen’: 
mannen en vrouwen die in alle watersporten uitblinken.

Het evenement won aan populariteit binnen de kiteboard-in-
dustrie en meer en meer rijders wilden deelnemen. Waveri-
ders, freestylers en parkrijders van over de landsgrenzen 
wilden er ook deel van zijn en al snel veranderde de Triple-S 
in een internationaal evenement. Rijders kwamen van over 
de hele wereld om voor de verschillende titels mee te strij-
den. Nog steeds kwam er geen prijzengeld of jury aan te 
pas. Het format bleef nog vele jaren losjes georganiseerd, 
waardoor rijders compleet flexibel waren gedurende het 
event. Deze losse sfeer zorgde voor iets waar het bij andere 
wedstrijden meestal aan ontbrak: lange fotoshoots met de 
rijders en daardoor veel aandacht in media. De jaarlijkse uit-
barsting van ongelooflijke foto’s en video’s werd een hoofd-
bestanddeel van het Triple-S en het is een van de drijvende 
krachten achter de huidige populariteit.
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Ieder jaar werd de lijst van uitgenodigde rijders uitgebreid. 
En traditiegetrouw bleven de organisatoren de wensen van 
rijders inwilligen, zo ontstond er een prijzenpot. Nu er geld 
te winnen viel en het rijdersaantal verdubbeld was moest 
het evenement zichzelf herdefiniëren en enige structuur in 
de wedstrijd aanbrengen. Wat begon met de toevoeging van 
urenlange freeride ‘heats’ in 2012 is doorgegroeid naar in 
een gedetailleerde competitiestructuur met een panel van 
juryleden die op strikte criteria beoordelen. Met georgani-
seerde heats, een vast format, prijzengeld en officiële win-
naars werd de Triple-S nu ook door de gehele kite-industrie 
en buitenstaanders als een legitieme wedstrijd gezien. Maar 
daar zou het nog niet ophouden, het veranderlijke karakter 
maakt het mogelijk dat het evenement zich aanpast aan zijn 
tijd en het zal nog vele nieuwe wegen in slaan die de stuk 
voor stuk kitegeschiedenis gaan schrijven.

Een 10-jarig jubileum
In 2015 was het dus niet ondenkbaar dat de organisatoren 
de regels opnieuw weer helemaal zouden herschrijven. 
Met torenhoge verwachtingen voor deze tienjarige editie 
en het hoge niveau van de rijders werd er besloten om te-
rug te gaan naar wat het evenement ooit zo revolutionair 
had gemaakt. De focus werd volledig op die ene, meest 
begeerde discipline gelegd: sliders.

In theorie zou het nieuwe format zorgen dat rijders veel 
tijd in het kicker- en sliderpark door konden brengen en 
er ook veel tijd voor fotoshoots was. Een van de doelstel-
lingen van het nieuwe format was om een van de belang-
rijkste elementen die in de afgelopen jaren overschaduwd 
was terug te brengen in het evenement: progressie dankzij 
de urenlange freeride-sessies. Door de eerder geïntrodu-
ceerde competitiestructuur was de focus van veel rijders 
namelijk komen te liggen op het winnen van heats. Rijders 

zijn getraind geen risico’s te nemen maar hun tricks te lan-
den en veilige, strategische heats te varen. Gelukkig kwam 
er zowel vanuit de rijders, jury en media veel vraag naar 
een comeback van de oude jam-stijl sessies.

Alsof Jason Slezak’s droom volledig werd gerealiseerd 
stonden er een decennium later, op 30 mei 2015, 42 at-
leten uit 13 verschillende landen bijeen op het achterdek 
van REAL Watersports. Topkiters vanuit de hele wereld 
waren samen gekomen om een week lang in het park te 
varen, terwijl de rest van de wereld het spektakel via so-
ciale media zou volgen. Iedere rijder heeft zijn of haar 
plaats hier op een of andere manier verdiend. Je voelde 
dat iedereen vol energie zat, klaar om met zijn allen het 
niveau verder te pushen. Hoe goed je het format ook her-
schrijft en hoe hoog het niveau van de ingevlogen rijders 
ook is, er blijft altijd een niet controleerbaar element 
vereist voor een kitewedstrijd: de wind.

Naarmate de week van de 2015 Veny Triple-S Invitational 
zich vorderde bleef het weersysteem maar tegenwerken. 
Dag in dag uit stond er geen of marginale wind die er voor 
zorgde dat de rijders continu op scherp stonden, maar 
nooit in actie konden komen. Vaak genoeg leek het er 
op dat de wedstrijd kon beginnen, dan werd er een korte 
jamsessie als warming up gevaren en telkens weer kakte 
de wind na tien minuten weer in, waardoor er geen enkele 
heat gestart kon worden. Een paar dagen van korte freeri-
de-sessies gingen voorbij, afgewisseld met strandfeestjes 
en surfsessies. Mede dankzij de toffe bandjes en DJ’s iede-
re nacht was het een toffe week, maar daar was niemand 
voor naar Cape Hatteras gereisd. Op een bepaalde manier 
kwam de ware Triple-S spirit ook wel naar boven, het werd 
een week waarin iedereen het naar zijn zin had en gelijk-
gestemde rijders elkaar ontmoetten.
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Naarmate de avond van die voorlaatste dag vor-
derde probeerde ik de teleurstelling van de uitblij-
vende wind los te laten. De windvoorspelling zag er 
verschrikkelijk uit voor de volgende dag en er zou 
geen winnaar zijn van deze tiende Triple-S Invita-
tional. Toch checkte ik nog één laatste keer mijn 
telefoon. Mijn mond viel open: er was ineens wind 
voorspeld! En die wind kwam ook. 

De volgende dag werd het format nog snel aan-
gepast waardoor er een versnelde, ‘multi-obsta-
kel’-competitie plaats kon vinden op een lange, vol 
met actie geperste dag. Er was geen tijd voor de 
oorspronkelijk geplande progressie-heats, het was 
te kort dag om nieuwe dingen te leren, er moest 
direct gepresteerd worden. Die laatste dag op het 
water zag je meteen waarvoor iedereen naar Cape 
Hatteras gekomen was: om hun meest spectaculai-
re tricks te laten zien in het beste kitepark dat er 
is,  zowel tegen als samen varen met de beste ki-
teboarders uit de industrie. Een voor een trotseer-
den de rijders ieder obstakel van het park, elkaar 

aftroevend met steeds lastigere tricks. Niemand 
hield zich in, iedereen ging er maximaal voor in 
deze gereviseerde structuur waarbij iedere kiter 
drie pogingen per obstakel kreeg waarvan de bes-
te score per obstakel telt. De winnaar werd degene 
die in het hele park wist te presteren en ondanks 
de stress stijlvol bleven varen. Sam Light won bij de 
heren en ondergetekende bij de dames. 

Uiteindelijk is dit gelukkig toch niet het jaar zon-
der wind geworden, maar weet de Triple-S weder-
om een mooi jaar in de geschiedenis te schrijven. 
Vol met memorabele feesten, zeer korte expressi-
on sessions en een extreem versnelde, met actie 
volgepropte wedstrijd. Maar wat wonderbaarlij-
ker dan de uiteindelijke verschijning van een dag 
met wind is, is dat de Triple-S er nu een decen-
nium met innovatieve kiteboard-evenementen op 
heeft zitten die niet alleen het parkrijden op de 
kaart heeft gezet, maar ook heeft gezorgd voor 
het ontstaan van een hechte gemeenschap van 
progressieve freeriders.   

2015 Venyu Triple-S

Invitational Resultaten

Heren

1 Sam Light UK ($ 12.000)

2 Billy Parker USA ($ 7,500)

3 Brandon Scheid USA ($ 5.000)

4 James Boulding UK ($ 3,000)

5 Christophe Tack BEL ($ 2,000)

Vrouwen

1 Colleen Carroll USA ($ 4,000)

2 Sensi Graves USA ($ 2,500)

3 Victoria Soloveykina RUS ($ 1.000)

Master’s

1 Andre Phillip ATG ($ 1.000)

2 Jason Slezak USA

3 Davey Blair USA

Rookie van het Jaar Award

Christophe Tack BEL ($ 1.000)

Best Session Award 

Billy Parker USA ($ 1,000)

Slickstyle Attitude Award 

Artem Garashchenko RUS (Prize pack)

Beste Wipe Out 

Craig Cunningham CAN (Prize pack)

De 11e Triple-S

Trek je agenda maar alvast, want 

de 2016 Venyu Triple-S Invitati-

onal staat al gepland, en wel van 

4 tot 6 juni. Wederom zal het eve-

nement plaatsvinden in het legen-

darische park van REAL Water-

sports in Cape Hatteras in North 

Carolina. Als je zelf mee wilt va-

ren kun je zelf een wildcard video 

maken, of aan de Triple-S kwali-

ficatieronde deelnemen. In de Soul 

Kiosk vind je meer foto’s en video’s 

van het evenement. 
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