
Nieuwsbrief april 2020 
 
Beste TTR’er 
  
Het voelt wat vreemd aan: dit wordt een heel andere nieuwsbrief dan gepland. Normaal gezien 
zitten we in april in de laatste rechte lijn naar de eerste wedstrijden, worden er stages afgewerkt en 
draaien de groepstrainingen van TTR op volle toeren. Een virus heeft er anders over beslist …  
Laat het niet aan je hart komen, er komen betere tijden.  
We wensen dat jij en je dierbaren gezond mogen blijven! 
 
Zwemtrainingen 
 
Door de strenge maatregelen van de overheid werden alle zwembaden gesloten. Dit heeft natuurlijk 
een grote impact op onze zwemconditie. Toch is het niet nodig om te panikeren: als je ervoor zorgt 
dat jouw algemene conditie goed blijft (door te lopen en fietsen) dan kan je met alternatieve 
droogtrainingen de schade beperken. Onze trainers plaatsen dergelijke trainingen op Trainingpeaks 
onder de vorm van instructiefilmpjes of bestanden met oefeningen. Voor sommige oefeningen heb je 
hulpmiddelen nodig (elastieken weerstandsbanden, zitbal enz). Heb je dit niet dan kan je je met een 
beetje vindingrijkheid wel uit de slag trekken. Met een oude binnenband kan je een perfecte 
weerstandsband maken ;-) 
Op de website van Triatlon Vlaanderen vind je “Trainingstips in tijden van Corona” 
Daarvoor moet je wel éénmalig een account aanmaken en heb je ook jouw licentienummer nodig. 
Eenmaal dit in orde is krijg je toegang tot het 3VL digitaal leerplatform met een schat aan informatie. 
Zo vind je er instructievideo’s en PDF-bestanden met zwemspecifieke trainingen. Zeker de moeite! 
Het is misschien verleidelijk om nu al de openwatertrainingen aan te vatten om toch maar dat 
zwemgevoel te krijgen. Dit wordt door de zwemtrainers en Triatlon Vlaanderen ten sterkste 
afgeraden. Het water is nog veel te koud, en de risico’s op onderkoeling zijn groot. Verder hebben 
weinigen een zwemvijver in hun onmiddellijke omgeving en wordt er naartoe rijden als een 
niet-essentiële verplaatsing aanzien. 
 
Club- en vrijetijdskledij 
  
Het spreekt vanzelf dat de productie en levering van de club- en vrijetijdskledij ook de gevolgen 
ondervindt van de corona-crisis. We wachten de versoepeling van de maatregelen af en verwittigen 
dan iedereen wanneer de kledij kan afgehaald worden. 
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Nieuwsbrief april 2020 
Annulering info-avond sportvoeding 
 
Jammerlijk genoeg hebben we ook de info-avond met Gino Devriend die gepland was op 22 april 
moeten annuleren. De onzekere omstandigheden maken het weinig waarschijnlijk dat we dan al een 
bijeenkomst mogen organiseren. We hopen Gino tijdens het volgende seizoen te mogen 
verwelkomen.  
 
Poco Loco Roeseltriatlon 
 
De organisatie van de wedstrijd staat ook op losse schroeven. Onze wedstrijdcel staat voor een 
moeilijke keuze. Op 7 april wordt de knoop doorgehakt en kan je de beslissing op de website van de 
wedstrijd vinden. Poco Loco Roeseltriatlon 
 
Doelwedstrijden 
 
Heel wat doelwedstrijden staan on-hold of werden reeds afgelast. Afwachten is de boodschap ... 
 
Samen trainen??? 
 
Gelukkig mogen we blijven sporten, het is gezond en helpt je immuunsysteem op punt te houden. 
Mogen we vragen om de maatregelen van de overheid te respecteren? Samen sporten kan met je 
partner of met één vriend waarbij je de social distance van anderhalve meter respecteert. 
Alleen zo kunnen we hopen dat we binnen een aantal weken terug onze groepstrainingen kunnen 
hervatten. Vanaf het moment dat de maatregelen versoepelen en de clubtrainingen terug kunnen 
doorgaan nemen we via een extra nieuwsbrief contact met je op. Bedankt !!! 
 
Belangrijke TTR data: 
 

● woensdag 22/04/2020: Info avond sportvoeding met Gino Devriendt (afgelast) 
● zondag            07/06/2020: Poco Loco Roeseltriatlon (beslissing 7 april) 

 
 

De laatste info vind je altijd op de website. 
Tot heel binnenkort! 
 
TriatlonTeam Roeselare vzw 
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http://www.pocolocoroeseltriatlon.be/Home.aspx

