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Beste TTR’er 
 
 
We zijn hartje zomer, veel TTR’ers hebben al een aantal wedstrijden achter de rug, anderen werken 
de laatste trainingen af voor hun belangrijkste doelwedstrijd. Sommigen hebben de riem eraf 
gegooid en genieten op reis van een welverdiende rust om de draad dan terug op te nemen.  
Geniet ervan en tot op de volgende training! 
 
 
Fietsbegeleiders gezocht 
 
Hoewel de fietstrainingen in juli en augustus traditioneel rustig genoemd kunnen worden, zit onze 
fietsverantwoordelijke Stef met de handen in het haar. Ondanks zijn smeekbeden slaagt hij er niet in 
om voor alle groepen een fietsbegeleider te vinden. Nochtans zijn we ervan overtuigd dat er heel 
wat potentiële begeleiders onders onze leden te vinden zijn. Al wie met een fiets gps overweg kan 
en wat tijd heeft om een ritje te verkennen komt in aanmerking. Je krijgt er een kleine vergoeding 
voor en de leden van de verschillende fietsgroepen zullen je heel erg dankbaar zijn. Wie het ziet 
zitten om een groep op sleeptouw te nemen mag altijd Stef of iemand van het bestuur aanspreken. 
 
 
Trainingen in augustus 
 
Zwemtrainingen: 
Op maandag en zaterdag blijven de gewone zwemtrainingen doorgaan 
Op donderdag is er tot en met 29 augustus om 19.30u  openwatertraining in de Vossenberg. 
Uitzonderingen:  
- donderdag 1 augustus is er om 20u één zwemtraining in Sportoase 
- donderdag 15 augustus: geen zwemtrainingen (OLV-Hemelvaart en triatlon Izegem) 
Fietstrainingen: 
Iedere zondag om 8u aan Sportoase 
Op zondag 25 augustus spreken we ook om 8u aan Sportoase af maar fietsen we in verschillende 
groepen de rit van West-Vlaanderens Mooiste die start in expo Roeselare. Voor €5 krijg je een 
bevoorrading onderweg en een drankje achteraf. 
Looptrainingen: 
Iedere dinsdag van 19.15u tot 20.30u op de looppiste van Stedelijk Sportstadion  
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Project Ironman 2020 
 
Met onze club organiseren we in 2020 terug een Project Ironman, waarbij we onze krachten 
bundelen om naar het ultieme doel te werken: een volledige triatlon met succes beëindigen. 
Ondertussen was er een bevraging en hielden we een info-avond waarop heel wat leden aanwezig 
waren. Op die avond werden twee wedstrijden gekozen voor het project: Ironman Thun Zwitserland 
op 12 juli 2020 en Ironman Vichy Frankrijk op 23 augustus 2020. De twee wedstrijden werden 
geselecteerd op basis van verschillende criteria. Zowel de datum (voor en na het verlof) als de 
mooie streek, de doenbare afstand (Thun: 800 km en Vichy: 700 km) en de mogelijkheid om in te 
schrijven waren doorslaggevende argumenten om voor beide wedstrijden te kiezen. Vichy heeft dan 
nog het bijkomend voordeel dat er op zaterdag 22 augustus 2020 een 70.3 georganiseerd wordt, zo 
kunnen TTR’ers die de halve afstand ambiëren ook van het Ironman circus genieten. 
Alhoewel we beseffen dat niet iedereen zich op dezelfde manier wil of kan voorbereiden op een 
volledige triatlon, willen we als club toch de nadruk leggen op het groepsgevoel: samen trainen 
maakt het toch allemaal nog veel leuker! Een langeduurtraining, een Big Training Day, een stage … 
Het zijn allemaal zaken die misschien kunnen georganiseerd worden. Vanuit de club bieden we ook 
voor de eerste keer gratis een specifiek Ironman trainingsschema aan waarop je als kandidaat 
Ironman of Ironwoman kan intekenen. Via Trainingpeaks zal hij of zij dit schema dan kunnen volgen. 
Op maandag 16/12 organiseren we een info avond over het Ironman trainingschema waarop Velle 
alles uit de doeken zal doen. 
Om de communicatie wat ordentelijk te organiseren maken we twee WhatsApp groepen aan. 
Wie geïnteresseerd is in deelname in Ironman Thun zendt een bericht met zijn naam naar Dieter 
Handsaeme: 0470902114. Wie geïnteresseerd is in deelname in Ironman Vichy (halve en hele) 
zendt een bericht naar Koen Baekelandt: 0494600853. Alle informatie zal dan via deze groepen 
verlopen. 
 
Clubfeest in TRAX 
 
Pieter is samen met de organisatorische cel al druk in de weer met de voorbereidingen van het 
clubfeest. Het belooft een memorabele editie te worden, wie er de voorgaande keren bij was weet 
dat triatleten ook kunnen feesten! Hou alvast zaterdag 12/10/2019 vrij. 
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Belangrijke TTR data: 
 
 

● donderdag   15/08/2019: Doelwedstrijd ⅛ en ¼ Izegem 
● zondag         25/08/2019: West-Vlaanderens Mooiste 
● zondag         15/09/2019: ¼ triatlon Ieper 
● zondag         22/09/2019: ½ en volledige Iron Lakes triatlon 
● zondag         29/09/2019: Sponsorrit 
● dinsdag        08/10/2019: Info avond nieuwe leden 
● zaterdag      12/10/2019: TTR clubfeest 
● maandag     16/12/2019: Info avond Ironman trainingsschema 

 
 

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