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Beste TTR’er 
 
 
Juni is traditioneel de drukste maand van het triatlonseizoen. Niet in het minst door onze eigen 
wedstrijd, maar her en der zijn onze leden aan de slag op de korte en lange afstand. Sommigen 
zoeken het ver, anderen blijven in onze kontreien. Hopelijk kan iedereen zijn sportieve doel 
verwezenlijken en tenvolle genieten van onze fantastische sport. 
 
 
Dankjewel, dankjewel, dankjewel! 
 
De Pocoloco Roeseltriatlon was terug een voltreffer. Een groot deelnemersveld, een feilloze 
organisatie en een schitterend weertje. De ingrediënten voor een perfecte wedstrijd. 
Maar … zonder de inzet van de vele vrijwilligers zou dit niet lukken. Het is hartverwarmend om te 
zien hoe meer dan honderd TTR’ers hun schouders zetten onder onze wedstrijd. 
Ook houden we eraan om ons gouden trio nog eens uitdrukkelijk te bedanken: Frans, Mario en 
Velle, zonder jullie organisatietalent en onverdroten inzet was er geen wedstrijd. Bedankt!!! 
Enne … kruis 7 juni 2020 maar in rood aan in jullie agenda, dan maken we er weer een feest van! 
 
 
Rit op zondag 23 juni 
 
Buiten “West-Vlaanderen mooiste“ (zondag 25 augustus) rijden wij met TTR op zondagmorgen geen 
geörganiseerde toertochten. Voor een sponsor van onze wedstrijd maken wij op zondag 23 juni 
graag een uitzondering. Daarom rijden we de “Heuvelrug Cyclo”. TTR-lid Dieter Walleghem belooft 
ons een mooie tocht met een uitgebreide bevoorrading. Het betreft een bepijlde toertocht die we 
rijden in twee groepen: groep 1&2 die de tocht van 85 km rijdt, en groep 3&4 die kiest voor de tocht 
van 65 km. De toertocht start aan de voetbalkantine van Westrozebeke ( Ommegang Noord 14). We 
verzamelen uiteraard om 8u aan Sportoase. De afstand heen en terug naar Westrozebeke bedraagt 
16 km zodat we voor 1&2 aan 101 km komen, en voor 3&4 aan 81 km. Voor de prijs van een luttele 
€5 krijg je één of twee bevoorradingen en een belegd broodje achteraf. Al dan niet met een 
recupratiedrankje ;-)  Verwittig misschien nu al je partner dat het ‘s middags wat later kan worden. 
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Info-avond Ironman 
 
Heel wat TTR- leden dromen ervan om ooit eens een wedstrijd over de volledige afstand af te 
haspelen. Voor sommigen zijn de plannen al concreet, voor anderen is dit in de verre toekomst. 
Je  kan dit nog altijd laten weten via dit formulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckctUm5FrX6GPAyoUeojSLZiBcZMxInR2Xy8aEHvcQ
VN-jrQ/viewform 
Met onze club organiseren we om de twee jaar een project Ironman. Daarin proberen we onze leden 
te begeleiden naar een volledige triatlon. Hoe dit in zijn werk gaat en wat je van ons mag 
verwachten hoor je op maandagavond 17 juni vanaf 19u in het zaaltje van TRAX, Trakelweg 1 in 
Roeselare. Velle en Koen verzorgen er bij een natje en een droogje een presentatie met heel wat 
beelden en herinneringen aan vorige edities. De deelnemers aan de vorige projecten zijn uiteraard 
ook welkom, al was het maar om hun ervaringen te delen met de geïnteresseerden. Enne … alle 
TTR’ers die in het verleden aan het project deelnamen zijn ook aangekomen! Houden zo. 
 
 
Groep 1 fietstrainingen 
 
Als club zijn we er fier op dat we op zondagmorgen de fietstrainingen in verschillende groepen 
kunnen aanbieden. Dit maakt dit iedereen zijn training op zijn niveau kan afwerken. Dit vraagt heel 
wat voorbereiding en organisatie bij de fietsbegeleiders en niet in het minst bij Stef die alles in goede 
banen moet leiden. Nu constateren we dat groep 1 wat van zijn pluimen aan het verliezen is, de 
opkomst is meestal minimaal, en dikwijls beslissen een aantal vaste waarden om toch maar met 
groep 2 mee te rijden. Dit is natuurlijk heel frustrerend voor de fietsbegeleider die tijd en moeite 
investeerde in zijn route. We zijn ervan overtuigd dat heel wat TTR’ers in staat zijn om een goede 
duurtraining af te werken met groep 1, op voorwaarde dat men zich houdt aan de richtsnelheid en 
luistert naar de richtlijnen van de begeleider. We doen een warme oproep aan alle gegadigden om 
groep 1 terug leven in te blazen! 
 
Zwemtrainingen 
 
De openwatertrainingen zijn ondertussen al terug gestart, iedere donderdagavond ben je van 19.30u 
tot 20.30u welkom in de Vossenberg. Voor alle duidelijkheid: er zijn dan geen zwemtrainingen in 
Sportoase. 
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Belangrijke TTR data: 
 
 

● zondag         16/06/2019: Doelwedstrijd ¼ triatlon Kortrijk 
● maandag     17/06/2019:  Info-avond project Ironman 
● zondag         23/06/2019: Heuvelrug Cyclo 
● zondag         30/06/2019: Doelwedstrijd ½ en volledige triatlon Gravelines 
● donderdag   15/08/2019: Doelwedstrijd ⅛ en ¼ Izegem 
● zondag         15/09/2019: ¼ triatlon Ieper 
● zondag         22/09/2019: ½ en volledige Iron Lakes triatlon 
● zondag        29/09/2019: Sponsorrit 
● zaterdag      12/10/2019: TTR clubfeest 

 
 

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