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Beste TTR’er 
 
 
We missen jou!  
Het seizoen is al enkele maanden ver en we hebben je nog (bijna) niet kunnen zien. 
Enkel tijdens de zwemtrainingen of in een beperkte sportbubbel kunnen we onze isolatie eens 
doorbreken. Het is wat het is, we blijven hopen op betere tijden. 
 
 
Zwemtrainingen 
 
De zwemtrainingen zijn al een tijdje bezig en verlopen over het algemeen heel goed. 
Van Sportoase kregen we de opmerking dat we moeten vermijden om voor of na het zwemmen met 
een grote groep volwassenen samen te zijn, en zeker als dit zonder mondmasker is.  
Daarom zijn er enkele wijzigingen in de afspraken: 
 
- Voor de training blijf je ofwel buiten wachten met mondmasker, ofwel ga je met mondmasker 
binnen om direct door te gaan naar de kleedhokjes.  
- Na het omkleden hou je het mondmasker aan en je wacht aan het verste deel van het zwembad 
(bij de startblokken) waar je ook jouw zwemzak plaatst. 
- Bij het teken van de zwemtrainer doe je het mondmasker af, steekt het in de zwemzak en ga je 
langs de zijde van de springplank naar de andere kant van het zwembad om de training te 
beginnen. 
- Na het zwemmen ga je direct naar de douches en de kleedhokjes. 
 
We hopen dat je begrijpt dat we dit enkel doen om besmettingen te voorkomen zodat iedereen 
zonder problemen kan blijven zwemmen. 
Verder kregen we van Sportoase ook de melding dat er soms leden zijn die na de clubtraining 
wensen individueel verder te zwemmen. Dit kan, maar enkel als je daarvoor een zwembeurt online 
reserveerde en een toegangsticketje kocht. 
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Winnaars TTR Strava challenge 
 
De creativiteit van de leden om een figuur op Strava te fietsen of te lopen kent geen grenzen.  
Er waren echt uitzonderlijk mooie tekeningen bij, andere waren eerder abstract 
Via een poll op TTR vrienden werd er duchtig gestemd op de favoriete tekening 
Dit was het eindresultaat: 
1e plaats (zwemmer) : Alexander Bogaert en Sofie Declerck 
2e plaats (olifant) : Lies Huyghe 
3e plaats (flamingo) : Joyce Vansteenkiste 
Proficiat aan de winnaars en dank aan alle lopende, fietsende en stemmende leden. 
De winnaars kan je binnenkort in een splinternieuwe TTR polo bewonderen. 
 
 
Fietstrainingen 
 
Je had het wel al door… Zolang er geen versoepelingen komen kunnen de groepstrainingen op de 
fiets niet starten. We raden iedereen wel aan om individueel of in een kleine sportbubbel te fietsen, 
zodat je bij het hervatten van de groepstrainingen niet van nul moet herbeginnen. 
 
 
TTR Zwift workout 
 
Als we niet fysiek mogen samen fietsen dan doen we dat toch gewoon online. 
Dat is wat TTR’ers Kris Decaestecker en Simon Vanthomme dachten.  
Kris organiseerde een meet up en heel wat leden waren enthousiast om mee te rijden.  
We hoorden zelfs dat er al bij TTR koppels ruzie in de “menage” was wie er op de rollen mocht 
meerijden 😃 Wordt ongetwijfeld vervolgd! 
 
 
Clubkledij  
 
Het bestelmoment werd afgesloten en alle bestellingen werden aan Bioracer doorgegeven. 
We verwachten de leveringen eind maart, meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 
De levering van de vrijetijdskledij wordt ook rond dit moment in Sportline verwacht.  
Wie vrijetijdskledij bestelde wordt dan persoonlijk via e-mail verwittigd. 
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TTR Paas-challenge 
 
We vrezen dat de eerste versoepelingen om samen te sporten ten vroegste pas na de paasvakantie 
zullen ingaan. Daarom zijn we druk bezig om terug een challenge voor de clubleden op poten te 
zetten. We kunnen al een klein tipje van de sluier oplichten, volgende termen zullen in de uitleg in 
de volgende nieuwsbrief voorkomen: 
“Paasweekend, goed doel, 100, driedaagse, 1000, drie sporten, samen sterk, 10000.”  
Ook benieuwd? Je hoort er in maart zeker meer over.  
  
 
 
Belangrijke TTR data: 
 
We blijven nog altijd voorzichtig hopen... 
 

● zaterdag 3/04/2021: Start TTR Paas-challenge 
● 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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http://www.triatlonteamroeselare.be/

