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Beste TTR’er 
 
 
Onze club draait op volle toeren, de wedstrijdcel draait overuren, de eerste doelwedstrijden komen 
er aan, het familieweekend staat voor de deur, kortom: het seizoen is nu wel echt begonnen!  
 
 
Oproep medewerkers Poco Loco Roeseltriatlon 
 
We blijven het herhalen dat we iedere medewerker nodig hebben om onze wedstrijd in goede banen 
te leiden. Mogen we nog eens benadrukken dat we van ieder lid van onze club verwachten dat je 
jouw steentje bijdraagt. Ofwel door deel te nemen, ofwel door mee te werken. Of het nu voor een 
hele of halve dag is, jouw bijdrage weten we zeker te waarderen. In ruil voor je medewerking 
ontvang je een uitnodiging om gratis aan te schuiven aan het buffet van ons clubfeest in oktober 
2019. Je kiest zelf wanneer je wilt meewerken door volgend formulier in te vullen.  
 
Koppeltrainingen 
 
Wie al een triatlonwedstrijd deed weet dat de overgang van het fietsen naar het lopen heel 
belangrijk is. Daarom organiseren we twee koppeltrainingen: op zondag 28 april en zondag 26 mei 
zullen de ritten wat korter zijn zodat we direct na de rit de loopschoenen kunnen aantrekken om een 
aansluitend loopje te doen. Ons loopgerief kunnen we ’s morgens in Sportoase in de grote lockers 
bij de balie opbergen, de fietsen worden tijdens het lopen bewaakt door een aantal leden die niet 
kunnen lopen. We lopen op eigen tempo één of twee rondes van ongeveer 5 km in het Geitenpark.  
Vergeet je loopgerief niet! 
 
Woensdagavondritje 
 
Nu de avonden langer worden zijn er regelmatig leden die afspreken om na het werk nog een toertje 
te gaan fietsen. Zoals jullie weten hebben we een aantal brandweermannen in onze club.  
Vanaf woensdag 8 mei spreken ze iedere woensdag om 18u stipt af aan de brandweerkazerne om 
twee uurtjes te fietsen. Ze lieten ons weten dat alle TTR’ers die een rustige duurtraining willen doen 
welkom zijn. Het is de bedoeling om in twee groepen te fietsen. Mooi initiatief! 
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http://www.pocolocoroeseltriatlon.be/Medewerkers.aspx?PageId=24
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Groepsinschrijving Dwars over de Mandel 
 
 
Nog tot zondagavond 28 april kan je inschrijven via de groepsinschrijving van de club.  
Momenteel zijn al bijna 30 TTR’ers ingeschreven. Wil je ook deelnemen dan doe je dit via 
https://www.dwarsoverdemandel.be/inschrijvingen-3/ 
Je klikt dan op “groepsinschrijving”, “ik wil mij aansluiten bij een groep” en met de code 74537461 
kan je via onze club inschrijven voor zowel de 3,5 km of de 10 km.  
Je hoeft dan enkel nog het bedrag van €5 te betalen op de rekening van onze club:  
BE36 7380 2918 3581 met vermelding van jouw naam en Dwars over de Mandel.  
De rest van het inschrijvingsgeld leggen we met de club bij. De verdere praktische afhandeling van 
jouw inschrijving wordt dan via onze club geregeld. Let wel: dit geldt enkel voor TTR-leden! 
U loopt toch ook? 
 
 
Project Ironman 
 
 
In de vorige nieuwsbrief vroegen we wie er geïnteresseerd was in deelname aan een Ironman. Je 
kan dit nog altijd laten weten via dit formulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckctUm5FrX6GPAyoUeojSLZiBcZMxInR2Xy8aEHvcQ
VN-jrQ/viewform 
Ondertussen is het duidelijk dat het grootste deel van de keuzes verdeeld zijn tussen Frankfurt en 
Kopenhagen, met een kleine voorkeur voor Frankfurt. Voorlopig is er nog niets beslist, misschien 
kiezen we zelfs voor beide wedstrijden. 
Op maandag 17 juni organiseren Velle en Koen een info-avond voor alle potentiële kandidaten. 
Een must voor wie nog nooit een Ironman deed, voor de ervaren atleten een ideaal moment om bij 
een natje en een droogje afspraken te maken en hun ervaringen te delen. Afspraak om 19u in TRAX 
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Belangrijke TTR data: 
 
 

● zondag        28/04/2019: Ploegentriatlon - koppeltraining 
● vrijdag         03/05/2019: Begin familieweekend 
● vrijdag         10/05/2019: Dwars over de Mandel 
● zondag        26/05/2019: Koppeltraining 
● zondag        02/06/2019: Poco Loco Roeseltriatlon 
● maandag     17/06/2019: Info-avond project Ironman 
● 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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