
Nieuwsbrief januari 2021 
 
 
Beste TTR’er 
 
De trainers en het bestuur wensen je een sportief jaar toe. We hadden dit graag persoonlijk aan je 
gezegd op de nieuwjaarsreceptie, maar helaas ... Laat ons hopen dat we na een lange onzekere 
periode terug mogen vooruit kijken en plannen maken. Er blinkt in de verte een klein lichtje aan het 
eind van de tunnel. Hoop doet leven! 
 
Zwemtrainingen 
 
Ondertussen zijn we al goed op dreef en hebben heel wat leden de “zwem”draad terug opgepakt. 
We willen nog eens benadrukken dat de zwembubbels ongewijzigd moeten blijven zolang de 
maatregelen niet versoepelen. 
 
De TTR strava challenge 
 
We hebben al heel wat mooie tekeningen mogen bewonderen op de pagina van TTR-vrienden. 
De ene al abstracter dan de andere ;-) 
Wie ook nog zijn sportieve en artistieke kwaliteiten wil bundelen en kans wil maken om een TTR 
vrijetijdspolo in de wacht te slepen heeft nog een weekje tijd. We sluiten af op zondag 17 januari. 
 
TTR MTB tocht 
 
Tja, we zijn het al wat gewoon dat we geplande activiteiten moeten uitstellen of aflassen. We 
hadden gehoopt in groep onder leiding van Velle een mooie tocht door de duinen te maken, maar je 
begrijpt dat dit in de gegeven omstandigheden nog niet kan. Toch willen we jullie op zondag 17 
januari een een alternatief bieden: hieronder vind je een link naar de beschrijving van de 
alternatieve TTR mountainbiketocht waar je de GPX-file kan downloaden 
Het is een rit van 52 km met start en einde aan Sportoase. Waarschijnlijk ontdek je enkele plekjes 
en baantjes in Roeselare en omstreken die je nog nooit gezien had. Verheug je op enkele 
uitdagende technische passages en (onvermijdelijke) vettige modderstroken. Het is natuurlijk de 
bedoeling dat je die alleen of in een sportbubbel van maximum 4 personen rijdt. Misschien kom je 
wel een paar TTR’ers tegen? Het spreekt vanzelf dat je de rit ook op andere dagen kan rijden. 
Veel MTB plezier! 
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8331254/fietsroute/ttr-mtb-ritje 
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Bestellen nieuwe clubkledij  
 
Het nieuwe ontwerp hebben jullie reeds op Facebook mogen ontdekken.  We hebben hierbij 
geluisterd naar de meest voorkomende opmerkingen die we hoorden van de leden: een minder druk 
ontwerp en meer blauw. 
Dit jaar is er opnieuw voor iedereen een gratis clubkledij-pakket dat uitzonderlijk groter is dan de 
voorbije jaren.  Jullie krijgen niet alleen een gratis trisuit, korte fietsbroek en fietstrui met lange 
mouwen, maar ook een fietstrui met korte mouwen.  De fietstrui met korte mouw komt er dit jaar 
extra bij als compensatie voor het onvolledig clubjaar vorig seizoen.  Het is een nieuw model met 
korte mouw dat iets meer aansluit op het lichaam. 
Het virus bepaalt momenteel nog altijd het doen en laten van de club.  Vandaar dat er dit jaar 
jammerlijk geen mogelijkheid is om de kledij te passen.  We werken opnieuw met Bioracer en 
iedereen kan zich dus bij het bestellen laten leiden door de maat die hij vorig jaar had.  Mochten er 
wat corona-kilo’s zijn bijgekomen of ben je net behoorlijk afgevallen, dan kan je natuurlijk altijd een 
collega TTR’er met een maat groter of kleiner contacteren om de kledij eens te passen. Belangrijk is 
te weten dat je de maten voor alle kledij mag doortrekken. Heb je momenteel een fietstrui medium, 
dan kies je ook voor de loopkledij medium. 
Het assortiment is lichtjes aangepast. Je kan qua trisuit niet alleen kiezen tussen een pak zonder of 
met mouwen, rits vooraan of achteraan, maar ook een heel nieuw pak waarvan het bovenstuk 
vooraan los is van het onderstuk. Op de website heet deze trisuit Team Kit. Dit zorgt ervoor dat je bij 
het lopen de rits helemaal kan openzetten zoals bij een fietstrui en dat er bij het lopen minder 
spanning komt op de voorzijde gezien dit een trisuit is die speciaal gemaakt werd om comfortabel in 
tijdrithouding te liggen.  
Hiervoor wordt er wel een toeslag van €70 aangerekend boven op het gratis pakket.  
De trisuit met korte mouw had de voorbije jaren een zeer laag uitgesneden nek, dit werd door 
Bioracer aangepast zodat deze iets hoger komt.  Op de nieuwe trisuits van Bioracer worden wel wat 
meer panelen gebruikt met rek op zodat deze iets comfortabeler aanvoelen. Dit jaar is er ook een 
regenjas toegevoegd aan het assortiment.  Dit lijkt op de stof die voor de windblocker wordt gebruikt 
en is bestand tegen lichte regen, maar niet om drie uur in een plensbui te rijden. De accessoires 
blijven ook beschikbaar, al hebben we wel voor een betere soort sokken (idem profs) gekozen. 
Hoe bestellen? 
Je gaat naar onderstaand webadres en logt in met de gegevens van vorig jaar of je maakt een 
nieuwe account aan.  

https://www.bioracer.be//nl/mybioracer/?r=QCjVCyD4mK 
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De website wordt opengezet van zaterdag 16 januari tot en met zondag 31 januari.  Daarna kan 
er niet bijbesteld worden en kunnen er geen gratis pakketten meer besteld worden. Let goed op dat 
je het juiste gratis pakket kiest.  Vergeet bij het kiezen van het pakket ook je naam niet in te vullen 
als je wil dat jouw trisuit gepersonaliseerd wordt op de rug.  Vergeet ook niet in het pakket alle 
maten van alle kledijstukken in te vullen. 
Nadat je jouw kledij hebt besteld dien je onmiddellijk online te betalen. 
 
Opgelet: deze regeling geldt niet voor de nieuwe leden van dit jaar, zij krijgen nog een aparte 
briefing per mail. 
  
Vrijetijdskledij 
 
Jullie kunnen ook dit jaar opnieuw vrijetijdkledij kopen (zelfde ontwerp als vorig jaar). 
Dit kan, in tegenstelling tot de clubkledij wel gepast worden.  Hiervoor kunnen jullie tussen 16 en 31 
januari naar Sportline te gaan waar jullie de trainings, broeken, polo’s, hoodies… kunnen passen. 
Ter plaatse wordt een bestelformulier aangemaakt door de medewerker van Sportline. De kledij 
hoef je ter plaatse niet te betalen.  Hiervoor zal je per mail worden aangeschreven eens je de kledij 
hebt ontvangen.  Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande leden. 
Ga dus gerust langs bij Sportline en maak er gebruik van om hun mooie winkel te ontdekken ;-) 
 
Belangrijke TTR data: 
 
We blijven nog altijd voorzichtig hopen... 
 

● zondag 17/01/2021: Alternatieve TTR MTB tocht 
● zondag 07/02/2021: Eerste fietstraining 
● zondag 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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