Nieuwsbrief december 2020
Beste TTR’er
De eerste maand van het nieuwe seizoen is al gepasseerd. En we geven het toe, het was een start
in mineur. Het corona virus blijft roet in het eten gooien en beperkt ons drastisch in onze
mogelijkheden om samen te sporten. Ver vooruit plannen lijkt nog altijd onmogelijk. Toch blijven we
hoopvol en weigeren we om te vervallen in een lange klaagzang. In deze nieuwsbrief vind je alvast
een voorstel om het TTR groepsgevoel te versterken!
Zwemtrainingen
Vrijdag hadden we eventjes nieuwe hoop, maar al vlug bleek dat de groepstrainingen in het
zwembad voorbehouden zijn voor de jeugd tot 12 jaar. Jammer, maar het is niet anders.
Je kan dus wel vanaf dinsdag na reservatie individueel gaan zwemmen.
De start-to-crawl sessies voor onze beginnende zwemmers zijn dus ook uitgesteld, maar gaan we
volledig afwerken vanaf wanneer het kan.
Kledij
Ook deze plannen staan nog eventjes on hold. Hopelijk kunnen we binnenkort via e-mail meer laten
weten.
TTR enquête
Maar liefst 66 TTR’ers vulden de enquête in, een schat van informatie waar de trainers en het
bestuur mee aan de slag kunnen. Uit de deelnemers konden we ook drie triatleten gelukkig maken:
Fien Goethals, Matthias De Meulemeester en Simon Vanbelle mogen een TTR gadget-pakket
verwachten.
TTR ideeënbus
Misschien was je de enquête uit het oog verloren en zit je nog met een schitterend idee voor onze
club. Niet getreurd: sinds kort vind je op onze website op de homepage een link naar onze
ideeënbus. Wie geeft de eerste voorzet?
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Alleen trainen?
“Moeten we nu nog een maand alleen trainen? We missen het contact met de andere TTR’ers.
Alleen is toch maar alleen… “ Dit zijn verzuchtingen die we regelmatig horen.
Officieel mag je volgens de laatste maatregelen in de buitenlucht met maximum 4 personen samen
sporten, maar het komt er meestal niet van.
Daar willen we iets aan doen, en daarom starten we de TTR challenge.
Wat is de bedoeling? Je maakt terwijl je sport een figuur op Strava of Garmin Connect en je deelt
die figuur op TTR vrienden. Dit mag zowel al fietsend als lopend zijn. Zwemmend zal wat koud zijn
zeker
. Je doet dit alleen, of bij voorkeur in een groepje van maximum vier TTR’ers. Je kan jouw
loopje of ritje delen tot 15 januari, we kiezen de tien mooiste of origineelste figuren uit en
organiseren dan een poll om de drie favorieten te verkiezen. Alle leden van de winnende ploegen
krijgen elk een schitterende TTR vrijetijdspolo als beloning voor hun artistieke en sportieve prestatie!
Een mooie uitdaging die haalbaar is voor iedereen!

😉

Belangrijke TTR data:
We blijven nog altijd voorzichtig hopen... Desnoods in een kleine sportbubbel.
De TTR trailrun gaat voorlopig niet door, maar uitgesteld is niet verloren!
●
●
●
●

zondag
zondag
zondag
zondag

17/01/2021: TTR MTB tocht
31/01/2021: Startontbijt
07/02/2021: Eerste fietstraining
06/06/2021: Roeseltriatlon

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