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Beste, 
 
De rustmaand zit er bijna op, de eerste trainingen komen er aan en onze trainers hebben er alvast 
heel veel zin in. Vanaf zaterdag 2 november gaan we van start. In deze nieuwsbrief vind je heel wat 
praktische informatie die vooral bedoeld is voor de nieuwe leden in onze club, al denken we dat heel 
wat bestaande leden ook wel een heropfrissing van hun geheugen kunnen gebruiken ;-) 
We hopen dat het een fantastisch seizoen wordt met mooie prestaties en veel leute en plezier in de 
leukste club van het land! 
 
Zwemtesten 
 
Binnenkort starten de zwemtrainingen van het nieuwe seizoen. Zoals vorig jaar werken we terug met 
de CSS (Critical Swim Speed). Eenvoudig uitgelegd is dit de snelheid die een zwemmer over 1500 
m zou moeten kunnen volhouden. Deze snelheid wordt in een tijd over 100 m uitgedrukt. Door jouw 
persoonlijke CSS te bepalen zal je de oefeningen aan een juiste intensiteit en in de juiste baan 
kunnen uitvoeren. Daarvoor organiseren we voor de start van de zwemtrainingen een test. 
Deze zwemtest bestaat uit: 

- Een korte opwarming (8-tal minuten loszwemmen)  
- Dan zwem je 400 meter voluit aan een constant tempo waarbij de tijd van de eerste 100 

meter en de eindtijd genoteerd worden. 
- 8 minuten los zwemmen 
- Tenslotte zwem je nogmaals 200 meter voluit aan een constant tempo. 
- Nadien zwem je nog een 5-tal minuutjes uit.  

Aan de hand van deze tijden kunnen we jouw CSS bepalen en adviseren in welke baan je best 
zwemt. Ook voor de tragere zwemmers uit baan 1 en 2 is het belangrijk om hun CSS te bepalen. 
Per baan worden dan de tijden over 100 m voor LSD - ED en ID tempo geafficheerd zodat het 
duidelijk is of je al dan niet aan het juiste tempo zwemt. Deze test is niet voor de start-to-crawlers, 
maar is onontbeerlijk voor de andere nieuwe leden. Wie vorig seizoen de test al deed mag die 
opnieuw doen om zijn persoonlijke CSS te bepalen. De momenten dat je de zwemtest kan afleggen: 
- Donderdag 24 oktober tussen 20u en 21u 
- Donderdag 24 oktober tussen 21u en 22u 
Kan je je niet vrijmaken op één van de voorgestelde momenten dan kan je de zwemtest ook op je 
eentje doen en de resultaten doorgeven aan één van de zwemtrainers. 
Via volgend formulier kan je inschrijven voor de zwemtest: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRnu6ZlxlYrFdlXyW2TzTNGBB8tnVkRxtSuRfde0BzM
n-hKA/viewform 
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Zwemtrainingen 
 
Vanaf dit seizoen is er een wijziging van de zwemuren op zaterdag.  
Als club ijveren we er naar dat de trainingen zoveel mogelijk gevolgd worden door de leden. 
Omdat we op zaterdagnamiddag geconfronteerd werden met een magere opkomst (op het eind van 
het seizoen minder dan 10 zwemmers) hebben we gekozen om op zaterdagmorgen twee 
zwemtrainingen na elkaar aan te bieden. Zo hopen we om de leden die na een drukke werkweek 
graag eens wat langer blijven liggen ook over de streep te trekken.  
De uren van de zwemtrainingen: (de toegang tot Sportoase is iedere keer 15 minuten vroeger) 
Maandag van 7u tot 8u 
Donderdag van 20u tot 21u of van 21u tot 22u 
Zaterdag van 7.45u tot 8.45u of van 8.45u tot 9.45u  
 
Fietstrainingen 
 
Tot februari zijn er geen begeleide fietstrainingen, soms wordt er op TTR-vrienden afgesproken om 
op zondag samen te rijden. Samen fietsen is altijd leuker! 
De officiële fietstrainingen beginnen en eindigen nog altijd aan Sportoase. Nadien kunnen we op het 
terras onze fietsen plaatsen om in de brasserie iets te nuttigen. Bij de officiële trainingen werken nog 
altijd met het befaamde ‘potje’ Iedereen legt €5 in, daarmee kan je twee ‘gewone’ drankjes 
bestellen. Op het einde van vorig seizoen werden we net zoals onze regering met een “deficit” 
geconfronteerd :-(  We hebben dit met de clubkas moeten bijleggen... Wie duurdere dranken drinkt 
legt bij, eerlijk duurt het langst! 
 
Andere clubtrainingen 
 
Looptraining: dinsdag van 19.15u tot 20.30u op de looppiste van het Stedelijk Sportstadion in de 
Spanjestraat. In twee groepen (kort en lang) doen we looptechnische oefeningen en intervalsessies. 
Dit wordt afgewisseld met een duurtraining / heuveltraining. 
Stabilisatietraining: ideale training voor de winterperiode! Het belang van core-stability kan niet 
genoeg benadrukt worden in functie van blessurepreventie. In samenwerking met groep K 
organiseren we die van 20u30 tot 21u30 in de sporthal van SBS De Vlieger, Hoogstraat 58 in 
Rumbeke. Eerste training op woensdag 13 november tot en met woensdag 29 januari 
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Clubkledij 
 
Voor de nieuwe leden worden twee pasmomenten voorzien in TRAX Roeselare. 
Zaterdag 9/11 van 8.30u tot 10.30u 
Zaterdag 16/11 van 9.00u tot 11.00u 
Probeer zeker naar één van de twee momenten te komen, anders zal je kledij moeten bestellen 
zonder te passen! Bestaande leden die extra kledij willen komen passen mogen dit ook, maar de 
maten van de kledij blijven hetzelfde als vorig seizoen. Je kan je daarop baseren. 
De website van bioracer waar je onze clubkledij kan bestellen zal open staan van 6 november tot 20 
november. Iedereen kan daar dan de gewenste kledij bestellen. Er zal in maart nog een tweede 
periode zijn waarop je kan bijbestellen via de website van Bioracer. 
De link om te bestellen: 

https://www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=KxSiAPYDAb 
 
Met onze club hebben we ook vrijtijdskledij (training, polo). Die kan voorlopig niet gepast en 
besteld worden omdat er in 2020 een nieuwe collectie uitkomt. Meer info daarover later. 

 

 
 
 
Belangrijke TTR data: 
 

● zondag        20/10/2019: 11-trail 
● donderdag   24/10/2019: Zwemtesten 
● zaterdag      02/11/2019: Eerste zwemtraining 
● zaterdag      09/11/2019: Eerste pasmoment 
● woensdag    13/11/2019: Eerste stabilisatietraining 
● zaterdag      16/11/2019: Tweede pasmoment 
● maandag     16/12/2019: Info avond Ironman trainingsschema 
● zaterdag       04/01/2020: Nieuwjaarsreceptie 

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