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Beste TTR’er 
 
Het seizoen komt zo stilletjesaan op gang. De trainingen worden druk bijgewoond, en de eerste 
inschrijvingen voor de wedstrijden komen er aan. Ook de voorbereidingen van onze eigen wedstrijd 
draaien al op volle toeren. Als het weer nu nog wat mee wil zijn we er helemaal klaar voor! 
 
 
Oproep medewerkers Poco Loco Roeseltriatlon 
 
Eén maal per jaar vragen we aan alle leden om zich te engageren voor onze wedstrijd. Je kan dit 
doen door deel te nemen of door te helpen als medewerker. Ook als je op zondag 2 juni niet vrij 
bent kan je helpen bij de opbouw of afbraak. We willen nog eens benadrukken dat we van alle leden 
verwachten dat ze op één of andere manier hun steentje bijdragen. We kregen onderstaand bericht 
van de wedstrijdcel, je vindt er de link om je te registreren als medewerker.  
U helpt toch ook? 
 
 Beste TTR-lid 
De Poco Loco Roeseltriatlon is traditioneel het hoogtepunt van ons werkjaar. De wedstrijdcel is 
daarom al maanden druk in de weer om net zoals in de voorbije jaren, van onze wedstrijd een 
succesvol evenement te maken. We verwelkomen de vele leden die nu al ingetekend hebben voor 
deelname. We stellen alles in het werk om hen een leuke wedstrijd aan te bieden.Maar om te komen 
tot een succesvolle wedstrijd zijn er naast deelnemers, ook medewerkers nodig. En voor een triatlon 
zijn er dat, gezien de verdeelde locaties, heel veel. Alle hulp is dus welkom.Voel je je geroepen om 
als medewerker een bijdrage te leveren, dan geven we jou de kans om hiervoor in te tekenen. 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.  

Dank bij voorbaat. 

Namens de Wedstrijdcel  
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http://www.pocolocoroeseltriatlon.be/Medewerkers.aspx?PageId=24
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Nieuwe procedure ongevalaangifte 
 
Ieder lid is bij alle trainingen en alle clubactiviteiten verzekerd. Nu is er een nieuwe procedure om 
een ongevalaangifte te doen. Alle informatie vind je op de TTR website: 
 
http://triatlonteamroeselare.be/trainingen/ongevallen/ 
 
 
Groepsinschrijving Dwars over de Mandel 
 
Ieder jaar neemt er een grote delegatie van onze club deel aan de grootste loopwedstrijd van 
Roeselare. Ook dit jaar hopen we op op vrijdag 10 mei 2019 met heel wat TTR’ers aanwezig te zijn. 
Omdat we met onze club het goede doel van deze wedstrijd willen steunen hebben we voor een 
groepsinschrijving ingetekend. Vanaf zaterdag 16 maart starten de voorinschrijvingen op 
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 wij 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 
 
Wie droomt er niet van om ooit eens in zijn leven een volledige triatlon af te werken? 
In 2020 plannen we terug een project Ironman met onze club. Wie aan de vorige edities deelnam 
kan getuigen dat in groep deelnemen echt wel een meerwaarde biedt. We hebben twee mogelijke 
wedstrijden in de zomer van 2020 uitgekozen. Om zoveel mogelijk TTR’ers de kans te geven om dit 
evenement in groep te beleven hebben we een vragenlijst opgesteld zodat we de meest geschikte 
wedstrijd kunnen kiezen. De wedstrijd met de meeste stemmen wordt dan de doelwedstrijd. Ben je 
geïnteresseerd in deelname dan kan je ons dit laten weten via dit formulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckctUm5FrX6GPAyoUeojSLZiBcZMxInR2Xy8aEHvcQ
VN-jrQ/viewform 
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http://triatlonteamroeselare.be/trainingen/ongevallen/
https://www.dwarsoverdemandel.be/inschrijvingen-3/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckctUm5FrX6GPAyoUeojSLZiBcZMxInR2Xy8aEHvcQVN-jrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckctUm5FrX6GPAyoUeojSLZiBcZMxInR2Xy8aEHvcQVN-jrQ/viewform
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Familieweekend 
 
Dit bericht kregen we van de vernieuwde weekendcel: 
 
Dag allerliefste clubleden, 
Jullie hebben er een eindje op moeten wachten jullie kregen via mail de informatie over het leukste 
weekend van het jaar. 
Wij, Elke, Marie, Simon, Pieter, Emmily en Marlies, zijn blij jullie te mogen uitnodigen op 3-4-5 mei 
voor ons weekend in 'De Lork - Kemmel' 
Voor een volwassene vragen we €100 voor het weekend, voor kinderen tussen 3 jaar en12 jaar €75.  
In deze prijs is de dropping nog niet voorzien: hiervoor vragen we €20 extra. 
Indien er nog vragen zijn mogen jullie ons gerust aanspreken, een mailtje sturen, ... 
Inschrijven kan via onderstaande link, tot en met 31 maart :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdNwBSWWxc5qUGfvVEE4j3z-ym7piDewArWvKJ_Uc
aw3DPDg/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
 
Belangrijke TTR data: 
 
 

● zondag        24/03/2019: Lenteloop Gits  
● vrijdag         03/05/2019: Begin familieweekend 
● vrijdag         10/05/2019: Dwars over de Mandel 
● zondag        02/06/2019: Poco Loco Roeseltriatlon 

 
 

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