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Beste TTR’er

We vallen in herhaling, maar er komen betere tijden aan!
Binnenkort worden de sportbubbels voor buiten weer groter en kunnen we terug uitzien naar de
groepstrainingen. Indien er op korte termijn nog versoepelingen komen verwittigen we jou via e-mail.
Laat ons voorzichtig hopen op een sportieve zomer.

Fietstrainingen

De maatregelen worden vanaf 26 april terug wat versoepeld. We mogen weer met 10 personen
samen sporten.
Wat houdt dit in voor de fietstrainingen:
* We verzamelen per fietsbubbel van 10 en houden bij het wachten 1,5m afstand.
* Wie zich ziek voelt komt niet fietsen!
* Wie zijn neus moet snuiten verwijdert zich eventjes uit de groep.
* We overschrijden NOOIT het maximumaantal per fietsgroep, indien er onderweg iemand aansluit
wordt hij/zij daarop aangesproken door de fietsbegeleider.
* Je voorziet een mondmaskertje in je achterzak voor “onvoorziene” omstandigheden.
Om dit alles in goed banen te leiden krijg je wekelijks een e-mail met een link naar een doodle waar
je kan inschrijven voor de fietstrainingen en de looptrainingen. Voorlopig starten we terug met 7
fietsgroepen (met hun respectievelijke startplaats):
- Groep 1 Kerelsplein
- Groep 1 Kerelsplein
- Groep 2 Zwembad Sportoase
- Groep 2 Expo Roeselare
- Groep 3 Spillebad Roeselare
- Groep 3 De Spil Roeselare
- Groep 4 Ingang Sportstadion kant Mandellaan
In de wekelijkse doodle kan je ook de voorziene startplaats, afstand en richtsnelheid per groep zien,
het spreekt vanzelf dat de fietsbegeleider dit kan aanpassen aan de deelnemers en
omstandigheden.
Voor de trainingen van volgende week schrijf je in via deze doodle:
https://doodle.com/poll/cx8hnhk57en486kx?utm_source=poll&utm_medium=link
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Looptrainingen

De looptrainingen kunnen we vanaf dinsdag 27 april terug hervatten.
Ook hier gelden de nieuwe maatregelen: 10 personen per groep (trainer inbegrepen)
Dit wil zeggen dat er voorlopig in twee groepen (kort en lang) maximum 18 TTR’ers kunnen
deelnemen aan de looptrainingen. Per groep wisselen we wekelijks af tussen een looptraining op de
piste en een looptraining in het Sterrebos. Indien er meer gegadigden zijn kunnen we een extra
groep inlassen die een duurloop doet. Afspraak om 19u15 in het Sportstadion of op de parking van
het Sterrebos. Voor de looptrainingen schrijf je ook in via dezelfde wekelijkse doodle.

Clubkledij

We bedanken iedereen voor de talrijke opkomst bij de twee ophaalmomenten. Wie zijn kledij nog
niet kreeg wordt persoonlijk gecontacteerd.

Poco-Loco Roeseltriatlon uitgesteld naar 2022

Een grote verrassing zal het voor jou niet zijn, maar het blijft toch jammer...
Dit bericht werd op de website van onze wedstrijd geplaatst:

Editie 2021 schuift door naar 2022!
Beste sporter, supporter, medewerker en sponsor
De 8-ste editie van de Roeseltriatlon is niet voor 2021. Dit behoeft geen verdere uitleg denken we.
Met het bestuur en de wedstrijdcel van TriatlonTeam Roeselare hebben onze wedstrijd opnieuw
verdaagd naar volgend jaar. We hopen dat tegen 5 juni 2022 onze samenleving zich een beter
normaal heeft eigen gemaakt; dat we veilig en naar believen kunnen trainen, sporten en
supporteren.Wij blijven er in geloven, jij toch ook? Blijf sporten, ook als is het vandaag nog niet op
de manier waarop we allen gehoopt hadden. Blijf ambitieus in je doelstelling voor dit en ook volgend
jaar.Wie reeds betaalde voor zijn inschrijving voor onze 8-ste editie boeken we over naar 2022.
Wie zich toch liever uitschrijft kan dat op eenvoudige vraag. Wij betalen dan het inschrijvingsgeld
terug. Noteer alvast 5 juni 2022 met stip in je digitale kalender.
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Team Lance

TTR’er Glenn Verholle draagt het hart op de juiste plaats en had een tijd geleden het plan opgevat
om een benefiet-actie te organiseren voor een oud-leerling van hem. Lance is een jonge kerel van
15 jaar die getroffen is door de ziekte van Duchenne. Oorspronkelijk wilde Glenn aan de Poco-Loco
Roeseltriatlon in duo deelnemen met Lance in 2020. De coronaperikelen maken dat dit nu voor het
tweede jaar op rij moest uitgesteld worden. Daarom heeft Glenn met zijn team een andere uitdaging
aangegaan, meer uitleg vind je via deze link:
https://kw.be/nieuws/samenleving/familie-en-oud-leraar-van-lance-pakken-uit-met-rolmarathon-volge
nd-jaar-volgt-triatlon/
Maar we laten Glenn in deze nieuwsbrief graag persoonlijk wat reclame maken voor deze mooie
actie.
“Corona heeft veel sportplannen gedwarsboomd. Dat moeten wij jullie niet vertellen. Ook de plannen
van Team Lance om deel te nemen aan onze geliefde triatlon zijn helaas een jaartje verplaatst. Om
het project toch wat levendig te houden, heeft Lance een dubbele corona – uitdaging gekregen. Het
eerste deel is al geslaagd. Hij verkocht zijn 500 steunbandjes. Maar hij moet nu nog 1000 kilometer
fietsen. Op 5 juni is er een heuse rolmarathon om samen de 1000 kilometer voor Lance te fietsen.
Alle informatie is te vinden via Facebook en Instagram.
Inschrijven kan via https://teamlance.samhuyghe.be/ “

Belangrijke TTR data:

● dinsdag 27/04/2021: Start looptrainingen in bubbels van 10
● zondag 02/05/2021: Start fietstrainingen in bubbels van 10

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

TriatlonTeam Roeselare vzw
www.triatlonteamroeselare.be
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