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Beste TTR’er 
 
De start van het nieuwe seizoen is gegeven, het startontbijt was terug een echte voltreffer. 
Zondag starten de fietstrainingen, en binnenkort zullen ook de nieuwe leden kunnen pronken met 
hun clubkledij. We zijn er helemaal klaar voor! 
 
 
Fietstrainingen 
 
Zondag 3 februari verzamelen we voor de eerste keer dit seizoen om 9 uur aan Sportoase. 
Rijden in groep betekent ook dat we de nodige afspraken moeten maken. Daarom raden we 
iedereen aan om de fietsrichtlijnen op de website van TTR nog eens te lezen. 
http://triatlonteamroeselare.be/trainingen/fietsrichtlijnen/ 
Met onze club hebben we ook het “Fiets wijs” charter ondertekend waarin we ons engageren voor 
veiligheid, hoffelijkheid én respect voor de omgeving. 
 
 
Looptraining in het zand 
 
Heel wat leden lopen regelmatig een trailrun in de winterperiode. David Verheye aka Velle 
organiseert op zaterdag 9 februari van 10u tot 11u30 een heuse duinenloop voor onze club. 
Geïnteresseerden kunnen inschrijven via deze link: 
https://goo.gl/forms/bf7rxSrzbHgXZOe02 
 
 
Clubkledij 
 
Bioracer heeft ons verzekerd dat de clubkledij in de week van 18 februari geleverd wordt. 
Daarom organiseren we drie momenten dat je jouw bestelde kledij in het cafetaria van Sportoase 
kan komen afhalen. (ook de vrijetijdskledij) 
Donderdag 21 februari van 20u30 tot 21u30 
Zaterdag 23 februari van 16u tot 17u 
Zondag 24 februari na de fietstraining om 11u30 
Op die momenten worden er ook TTR- bidons en buffs voor €2,50  te koop aangeboden. 
Wie een TTR-pet wil betaalt €10. 
Mogen we met aandrang vragen om jouw bestelde kledij zeker te komen ophalen! 
Indien je echt niet kan, dan spreek je af met een TTR-lid dat jouw kledij mee neemt. 
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Belangrijke TTR data: 
 
 

● zondag        03/02/2019: Eerste fietstraining 
● donderdag   21/02/2019: Afhaalmoment kledij 
● zaterdag      23/02/2019: Afhaalmoment kledij 
● zondag        24/02/2019: Afhaalmoment kledij 
● zondag        24/03/2019: Lenteloop Gits  
● vrijdag         03/05/2019: Begin familieweekend 

 
 

De laatste info vind je altijd op de website. 
Tot heel binnenkort! 
TriatlonTeam Roeselare vzw 
www.triatlonteamroeselare.be 
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