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Beste TTR’er,

Het heeft heel wat langer geduurd dan verhoopt, maar de eerste wedstrijden komen er aan.
Jammerlijk genoeg kwam onze wedstrijd te vroeg om te kunnen profiteren van de geplande
versoepelingen, maar niet getreurd: volgend jaar maken we er een super editie van!

Zwemtrainingen

Vanaf juni ziet de planning van de clubtrainingen er helemaal anders uit. We zijn in de laatste fase
van de onderhandelingen met de eigenaars van de Vossenberg. Het ziet er naar uit dat we terug
onze openwatertrainingen gaan kunnen aanbieden.

Openwaterzwemmen:
Als alles volgens plan verloopt kunnen we van 3 juni tot eind augustus terug op donderdagavond
van 19u30 tot 20u30 in open water zwemmen. Enkele afspraken:
- Er wordt altijd met wetsuit en een lichtgekleurde badmuts gezwommen.
- Met de club stellen we voor iedereen safe-swimmers (zwemboei) ter beschikking, het gebruik van
die safe-swimmer is verplicht!
- De zwemtrainers bepalen wanneer er in het water wordt gegaan.
- We starten stipt om 19u30, dit wil zeggen dat je om 19u15 aan het water moet zijn!
- Wie later is wacht tot er een volledige ronde gezwommen is om aan te sluiten bij de groep.
- Wie problemen heeft verwittigt onmiddellijk een zwemtrainer en legt zich op de rug.
- Bij onweersdreiging wordt de openwatertraining afgelast, je wordt verwittigd per sms.
- Op de eerste training voorzien we een initiatiemoment dat begint om 19u, we raden dit sterk aan
voor de nieuwe leden of voor wie nog weinig ervaring heeft met openwaterzwemmen.

Openluchtbad Izegem:
Ook hier zijn we heel tevreden mee! We kunnen op zaterdagmorgen terug zwemmen in het 50m-
bad van Izegem. Vanaf zaterdag 5 juni trainen we op zaterdagmorgen van 7u45 tot 8u45.
Gebruik van wetsuit is verplicht! Enkel als de temperatuur van het water boven de 24° gaat kan de
zwemtrainer beslissen dat er zonder pak mag gezwommen worden. Maak dat je zeker om 7u30
aanwezig bent.
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Zwemtrainingen Sportoase:
Volgende momenten kan je de gewone clubtraining in Sportoase volgen:
dinsdag van 21u tot 22u
zaterdag van 8u tot 9u: voor wie geen wetsuit heeft en dus niet in Izegem kan zwemmen,  of
gewoon voor wie liever in Sportoase zijn training afwerkt.
De aparte zwemtraining voor de starters valt weg, maar de zwemtrainers melden ons dat zij zo goed
bezig zijn dat ze perfect kunnen aansluiten bij de gewone zwemtrainingen.

Inschrijven zwemtrainingen via de trainingsdoodle:
Vanaf juni kan je dus aan alle zwemtrainingen deelnemen op voorwaarde dat je inschrijft via de
trainingsdoodle. In principe kan iedereen nu drie clubtrainingen per week volgen. Voor de
zwemtrainingen in Sportoase is het maximum deelnemers per zwemtraining 24 personen, voor
Izegem en de Vossenberg is dit 50 personen. wie eerst inschrijft is zeker van zijn plaats!

Clubkledij

Extra bestelmoment Bioracerkledij
Voor wie nog extra Bioracerkledij wil bestellen voorzien we vanaf heden een extra bestelmoment.
We stellen de bestaande webshop (www.bioracer.be/nl/mybioracer) opnieuw open voor iedereen.
Het bestellen zal zich beperken tot alle trisuits, fiets- en loopkledij.  Er kunnen vanzelfsprekend geen
gratis pakketten meer gekozen worden en ook alle accessoires kunnen niet besteld worden gezien
er hiervoor een minimum bestelhoeveelheid vereist is.
De webshop staat momenteel al open en zal worden afgesloten op zondag 6 juni.  Daarna moeten
jullie opnieuw rekening houden met een leveringsperiode van 6 weken.  Iedereen die opnieuw
bestelt, zal bij levering van de kledij op de hoogte worden gebracht.
Voor wie tijdens het vorig bestelmoment sokken had besteld, hebben we nog geen nieuws van
Bioracer.  De leveringsdatum is blijkbaar nog niet bekend.
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Doelwedstrijden

Vanaf 9 juni kunnen er toch een aantal wedstrijden doorgaan. Samen naar de wedstrijd gaan is altijd
leuker dan op je eentje. Daarom prikken we een aantal doelwedstrijden uit waarbij de deelnemers
van TTR een mooi extra kadootje krijgen.
Wie in TTR-outfit individueel deelneemt aan zo’n wedstrijd verdient een waardebon van €40 van
Sportline. Normaal gezien worden de doelwedstrijden al in het begin van het seizoen gekozen, maar
wegens de onzekere situatie werd dit begrijpelijkerwijze nog niet gedaan.
Daarom hebben we nu een doodle gemaakt om een idee te krijgen waar de meeste TTR’ers
deelnemen. Daaruit  kiezen we dan de  doelwedstrijden.
https://doodle.com/poll/apuwfe9m69d9ms6t

Trainingsdoodle

Iedere zondagavond krijg je de trainingsdoodle via e-mail toegezonden. Hierop schrijf je in voor alle
zwem- loop- of fietstrainingen die je in de komende week wil volgen. Mogen we vragen om iedere
keer in te schrijven? Zeker nu we in de komende weken de vaste bubbels verlaten is het belangrijk
dat we goed kunnen registreren wie er samen getraind heeft.

Belangrijke TTR data:

● dinsdag 01/06/2021: Start zomerplanning zwemtrainingen
● donderdag 03/06/2021: Om 19u30 eerste openwatertraining Vossenberg
● zaterdag 05/06/2021:Om 7u54 eerste zwemtraining openluchtbad Izegem

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

TriatlonTeam Roeselare vzw
www.triatlonteamroeselare.be
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