
Nieuwsbrief september 2019  
 
Beste TTR’er 
 
 
Wat vliegt de tijd! Het seizoen loopt op zijn laatste pootjes. Sommigen hebben nog een ultieme 
wedstrijd gepland, anderen bouwen de intensieve trainingen al wat af omdat de rustmaand er aan 
komt. In oktober gunnen we lichaam én geest de broodnodige rust zodat we het nieuwe seizoen met 
verse moed kunnen hervatten.  
 
Sponsorrit 
 
Op zondag 29/9 staat de allerlaatste fietstraining van dit seizoen gepland. Naar goede traditie gaan 
we op deze rit een aantal sponsors met een bezoekje vereren. We rijden in één groep aan een 
gezapig tempo en houden regelmatig halt voor een drankje en/of een hapje bij een clubsponsor. 
Hou er rekening mee dat we waarschijnlijk maar rond 13u terug zullen zijn. 
 
 
Clubfeest 
 
In de rustmaand zetten we traditioneel de bloemetjes buiten. Het clubfeest is de ideale plaats om de 
clubleden eens op een andere manier te leren kennen. We maken ook van de gelegenheid gebruik 
om de medewerkers van de wedstrijd te bedanken met een gratis feest. Via deze link vind je alle 
informatie en kan je ook inschrijven. Niet wachten! Doen! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKS8Q5uAM4RFHA-HP-c_LL2FCln404EyEvIM09-7tJ
P426UA/viewform  
 
 
Info avond nieuwe leden 
 
Dinsdag 8 oktober houden we in TRAX om 19.30u een info avond voor wie geïnteresseerd is om 
aan te sluiten bij onze club. Het is altijd leuk om daar ook een aantal trainers en leden te kunnen 
verwelkomen.De aanwezigheid van enthousiaste leden is voor onze club nog altijd de beste 
reclame.  Het is toch rustmaand, jij komt toch ook? We zorgen voor een natje en een droogje ;-) 
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Clubtrainingen 
 
Mogen we vragen om op de clubtrainingen de training die door onze trainers gegeven wordt te 
volgen? Het is niet de bedoeling om jouw eigen programma af te werken. Wie omwille van een 
speciale reden (zoals een blessure, een wedstrijd...) de training wil aanpassen of niet volledig kan 
volgen, overlegt altijd met de trainer van dienst.  
Wie door praktische redenen (geen oppas...) zijn kind(eren) mee brengt naar de training houdt er 
rekening mee dat zijn/haar kind niet kan deelnemen aan de training. Mama of papa aanmoedigen 
kan natuurlijk wel ;-) 
 
 
11 trail  
 
Met onze club proberen we regelmatig een goed doel te steunen. Dit jaar kiezen we voor een 
groepsinschrijving op de 11 trail. Dit is een urban trail met heel wat randanimatie waarbij je door een 
aantal pittoreseke plaatsen en verrassende  gebouwen van Roeselare loopt.  
Je kan kiezen tussen 5 km of 10 km. Echt een aanrader!  
Meer info op https://www.11trail.be/static/TrailRoeselare-Praktische-informatie 
Opgepast: dit is géén wedstrijd, dit zou trouwens niet passen in onze rustmaand …  
Deelname aan de 11 trail kost 11 euro, onze club neemt daarvan 6 euro p/p voor zijn rekening.  
Op 20 november betaal je ter plaatse voor de wedstrijd 5 euro aan Koen Baekelandt en krijg je jouw 
nummer. We hopen in grote groep en met veel ambiance deel te nemen. 
Inschrijven kan je via onderstaand formulier, eenmaal dit ingevuld is hoef je verder niets meer te 
doen, wij regelen alles. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBXmd8eBwWDDZUq1K6n66mNw-0lQ9ny6B01GbM2
AJqbn6TGQ/viewform 
 
 
Sluiting  Zwembad Sportoase 
 
Het zwembad sluit van maandag 2 september tot en met vrijdag 6 september voor het jaarlijks 
onderhoud. Daarom houden we op donderdagavond 5 september om 19.30u een extra 
openwatertraining in de Vossenberg. 
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Project Ironman 2020 
 
Heel wat TTR’ers schreven zich al in voor Ironman Thun in Zwitserland, ondertussen zijn de 
inschrijvingen voor Ironman Vichy ook open, geïnteresseerden kunnen zich nog altijd aanmelden 
voor de communicatie in twee verschillende WhatsApp groepen. 
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. Op maandag 16/12 organiseren we in TRAX een info avond over het Ironman 
trainingschema waarop Velle alles uit de doeken zal doen. 
 
 
 
 
Belangrijke TTR data: 
 
 

● 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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