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Beste TTR’er 
 
 
 
We gaan de laatste maand van ons seizoen in. Een seizoen dat er heel anders uit zag dan wat we 
ons voorgesteld hadden. Velen zagen hun wedstrijdkalender in het water vallen, een aantal leden 
proberen in september toch nog een ultieme wedstrijd mee te pikken. Laat ons hopen dat de 
donkere corona-wolken volgend seizoen opklaren zodat we terug kunnen overschakelen naar de 
gewone gang van zaken. 
 
 
Zwemtrainingen 
 
Vanaf maandag 7 september schakelt de uurregeling van Sportoase terug naar het oude stramien. 
Dit wil zeggen dat we kunnen zwemmen op maandag van 7u tot 8u, op donderdag van 20u tot 21u 
of 21u tot 22u en op zaterdag van 8u tot 9u of 9u tot 10u. We spreken iedere keer een kwartier 
voor het uur af om binnen te gaan. Het goede nieuws is dat we terug 5 banen kunnen reserveren 
met een maximum van 5 zwemmers per baan. Enkel op zaterdag van 9u tot 10u zijn er maar 4 
banen beschikbaar. We blijven werken met doodles die op zondagavond verstuurd worden.  
Als de maatregelen versoepelen of terug verstrengen houden we je op de hoogte via email. 
 
Annulering clubfeest en sponsorrit 
 
Het corona-virus speelt ons nog altijd parten. Omdat we de gezondheid van onze leden voorop 
stellen lijkt het ons niet verantwoord om een clubfeest te organiseren. De strikte maatregelen die nu 
nog gelden maken ook dat het praktisch onmogelijk is om een clubfeest zoals we dat kennen te 
laten doorgaan. Hopelijk kunnen we dit volgend seizoen dubbel en dik goedmaken. 
Ook de sponsorrit waarbij we op de laatste rit van het seizoen de sponsors een bezoekje brengen 
en daar getrakteerd worden op een hapje of een drankje kan om bovenstaande redenen niet 
doorgaan. Jammer, maar ook dit houden we te goed tot volgend seizoen. 
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Info avond nieuwe leden 
 
Dinsdag 6 oktober houden we opnieuw een info avond voor de geïnteresseerden in onze club. 
Onze voorzitter geeft dan een presentatie om de werking van onze club voor te stellen, aangevuld 
door een getuigenis van enkele leden. Uit ervaring weten we dat informele gesprekken met 
bestaande leden soms doorslaggevend kunnen zijn om de kandidaten te overtuigen. Daarom 
nodigen we iedereen uit om Dieter bij een glaasje en een hapje moreel te steunen in zijn betoog. 
We hebben een grote zaal in TRAX gereserveerd zodat we dit allemaal corona-proof kunnen laten 
verlopen met het in acht nemen van de nodige maatregelen, afspraak om 19.30u. 
 
Deelname doelwedstrijden ½ triatlon Menen en 1/8 of ¼ City triatlon Dendermonde 
 
Het lijkt een eeuwigheid geleden dat we bij het begin van het seizoen het heuglijke nieuws brachten 
dat we de deelnemers aan de doelwedstrijden een mooi cadeau konden schenken.  
In samenwerking met Sportline krijgt iedereen die deelneemt aan een doelwedstrijd een waardebon 
van €40. We zijn verheugd dat er toch drie wedstrijden doorgaan zodat we onze leden die 
deelnemen kunnen verblijden met een waardebon die ze via email zal krijgen. Om het versturen van 
de waardebon praktisch te regelen vragen we aan alle deelnemers om de doodle van de 
doelwedstrijden in te vullen zodat we de namen correct kunnen registreren. 
https://doodle.com/poll/qauvcmzutveig7k9 
 
Belangrijke TTR data: 
 

● zondag            13//09/2020: Triatlon Menen 
● zondag 27/09/2020: City Triatlon Dendermonde 
● dinsdag 06/10/2020: 19.30 u info avond nieuwe leden 

 
 
 

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