Beste sportieveling,
Ben je geïnteresseerd in de werking van TriatlonTeam Roeselare vzw en wil je meer weten over het
aanbod van de club? In deze brochure vind je heel wat informatie over onze club.
Welkom:
TriatlonTeam Roeselare is een open club. We helpen je graag om je sportieve droom te realiseren
vanuit onze missie en visie:
Onze club is er voor alle sporters uit Roeselare en omgeving die aan triatlon willen doen.
•
TTR wil elke sporter helpen zijn/haar eerste stappen te zetten in de
triatlonsport
•
TTR wil het plezier in triatlon laten primeren op de prestatie
•
TTR wil Roeselare op de triatlonkaart zetten, door o.a. de organisatie van
een triatlonwedstrijd op eigen grondgebied
Onze visie: Van triatleek tot triatleet:
Bij TTR is iedereen welkom, van absolute
beginner tot ervaren triatleet.
We genieten ervan om de sporter te helpen
zijn/haar eerste stappen in de triatlonsport te
zetten. Elke begeleiding tot deelname aan een
eerste wedstrijd is een hoogtepunt. Evenzeer
geeft het ons voldoening als we ervaren atleten
naar nog betere resultaten stuwen en helpen
om hun sportieve ambities te realiseren.
Elk op zijn eigen niveau:
Elke training verloopt in verschillende groepen
zodat iedereen zijn/haar niveau kan vinden, zowel in het zwemmen, het lopen en het fietsen.
TTR, gezond plezier en vriendschap:
Bij TriatlonTeam Roeselare primeert de groepssfeer en de mens achter de atleet. Wij beoefenen
triatlon als uitdrukking van ons geluk, niet als streven naar geluk. De prestaties volgen dan wel
vanzelf!
We hopen dat TTR voor jou een menselijke verrijking is, een ontmoeting met een gekleurd palet
van boeiende mensen die met veel enthousiasme en passie met triatlonsport bezig zijn, ongeacht
het niveau, hetzij als beginner, hetzij als ervaren triatleet.
Als club verbinden we ons tot een ethisch correcte sportbeoefening, met respect voor de geldende
gedragsregels en de integriteit van elk persoon.
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Sportieve voorwaarden:
TriatlonTeam Roeselare heeft geen jeugdwerking en richt zich tot meerderjarige sporters. Wie in
2022 18 jaar wordt, kan voor het sportjaar 2022 aansluiten. Iedereen is welkom, je sportieve
niveau speelt geen rol.
Voor deelname aan de zwemtrainingen stellen we als voorwaarde dat je 200m (= 8 lengtes in
Sportoase Schiervelde) na elkaar kan zwemmen. Lukt dit nog niet
meteen, dan kan je wel aansluiten bij de club, maar moet je je
eerst nog verder oefenen vooraleer je kan deelnemen aan de
zwemtrainingen.
Crawl kunnen zwemmen is geen voorwaarde, dat kan je aanleren
tijdens de zwemtrainingen.

Sportende leden kunnen kiezen tussen een recreatief
lidmaatschap of een competitief lidmaatschap:
Wat krijg je in 2022 voor je lidmaatschap van TTR:
❖
Een trainingsschema via TrainingPeaks op maat van de doelgroep waartoe je behoort:
● korte afstand (1/8, 1/4)
● lange afstand (1/4, 1/2)
● volledige afstand (1/1)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Een verzekering op alle trainingen (ook individueel)
Een startontbijt aangeboden door de club eind januari
Begeleide pistetraining op dinsdagavond
Begeleide stabilisatietraining op woensdagavond tijdens de wintermaanden
3 begeleide zwemtrainingen per week met inkomgeld Sportoase Schiervelde inbegrepen
Begeleide openwatertrainingen in de zomermaanden (onder voorbehoud)
Begeleiding tijdens de doelwedstrijden
Een periodieke nieuwsbrief via mail met de laatste nieuwtjes
Een info-avond georganiseerd door de club
Een jaarlijks verzorgd clubfeest tegen een scherpe prijs( gratis voor de medewerkers van
onze wedstrijd)
Begeleide fietstrainingen van februari t.e.m. september
Een rijkdom aan TTR-vrienden die dezelfde passie delen
De mogelijkheid om deel te nemen aan de TTR 1/8 triatlon georganiseerd met onze club
Een aanbod van kansen om als lid een engagement voor onze club mee op te nemen in
diverse activiteiten en werkgroepen.
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Wat kost een aansluiting bij TTR?
Aansluiting 2022

Aanbod TTR
+verzekering

2de en volgende lid
van het gezin

Persoonlijke bijdrage
kledijpakket, verplicht
bij eerste aansluiting
€ 150

€ 245
€ 230
Recreatief lid
€ 275
€ 260
Competitief lid
Nieuwe leden dragen €150 bij in de cluboutfit die in het seizoen 2022 gedragen wordt. De
basisoutfit bestaat uit een korte fietsbroek, een fietstruitje lange mouwen en een wedstrijdpak.

TTR hanteert een gezinsvriendelijk tarief. Het 2de en volgende lid van hetzelfde gezin (woonachtig
op hetzelfde adres) betaalt het reductietarief.
TTR geeft 50% korting op het lidgeld aan Roeselaarse inwoners die houder zijn van
een vrijetijdspas. Kandidaat leden die houder zijn van een vrijetijdspas kunnen dit
melden aan ons secretariaat.
Deze korting is niet van toepassing op de clubkledij.

Het sportseizoen 2022 begint op 2 november 2021 en eindigt 29 september 2022. Oktober is onze
rustmaand. Vanaf november start ons wintertrainingsaanbod. Nieuwe leden kunnen vanaf
november meetrainen wanneer ze hun aansluitingsformaliteiten hebben vervuld en hun lidgeld
hebben betaald, waardoor ze ook verzekerd zijn.
Recreatief lidmaatschap:
is geschikt voor de sporter die aan 1 à 2 wedstrijden
wil deelnemen. Een recreatief lid is niet verzekerd bij
deelname aan wedstrijden. Daarom is bij een
wedstrijddeelname van een recreatief lid bij het
wedstrijdgeld ook een dagverzekering bij te betalen.
Vaak moet een recreatief lid op een wedstrijd een
recent medisch geschiktheidsattest voorleggen.
Competitief lidmaatschap:
is geschikt voor de sporter die aan meer dan 2 wedstrijden wil deelnemen. Een competitief lid is
meteen ook verzekerd op wedstrijden en geniet vaak voorrang bij inschrijving op wedstrijden (bvb
de populaire Ploegentriatlon, Izegem, Knokke,...). Een competitief lid moet een medisch
geschiktheidsattest afleveren aan de club dat doorgestuurd wordt naar de VTDL. Zo mogelijk
bezorg je deze stukken ingescand via mail aan TTR.

TriatlonTeam Roeselare vzw – www.triatlonteamroeselare.be
secretariaat@triatlonteamroeselare.be – reknr BE36 7380 2918 3581
maatschappelijke zetel: Onledegoedstraat 63B, Roeselare

4

Kiezen voor steunend lidmaatschap:
Ben je supporter of draag je TTR een warm hart toe? Dan verwelkomen we je graag als steunend
lid. Je maakt € 25 over op rekening van TTR en jouw sporter krijgt € 5 korting het volgende jaar.
Covid-19:
TTR volgt nauwgezet de richtlijnen die worden uitgevaardigd door de verschillende overheden en
past waar nodig de trainingen hiervoor aan.
Nieuwsflash/Nieuwsbrief:
Periodiek krijg je een nieuwsbrief of nieuwsflash met de laatste weetjes over onze club. Deze
wordt zoals veel andere berichten van de club via mail verstuurd.
Website:
Op onze website vind je veel info. Als lid krijg je een login met toegang tot de ‘ledenzone’.

SMS:
Wanneer trainingen “last-minute” door bijv de weersomstandigheden afgelast worden, dan
brengen we alle leden via een SMS op de hoogte.
Facebook:
Op de facebook-groep TTR vrienden wordt heel wat informatie uitgewisseld. Een aanrader !
Trainingen:
Onze trainingen zijn groepstrainingen. Dat betekent dat de hele
groep – eventueel opgedeeld in subgroepen op aangeven van de
trainers – op training hetzelfde trainingsprogramma afwerkt. Dit
bevordert de groepsgeest en laat een vlotte organisatie van de
trainingen toe. Het is niet mogelijk een individueel programma af
te werken tijdens de groepstrainingen.
Hieronder vind je een overzicht van de begeleide trainingen.
❖ Dinsdag:
Pistetraining: 19.15u. - 20.30u. op de looppiste van het Stedelijk Sportstadion te Roeselare
(Spanjestraat). Benodigdheden: Hartslagmeter!
Zwemtraining: 20.45u. - 21.45u. in het Sportoase Schiervelde te Roeselare
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❖

Woensdag:
Stabilisatietraining: tijdens de wintermaanden: plaats en tijdstip zijn nog te bepalen, met
aandacht voor looptechnische oefeningen, kracht en core-stability training.
Benodigdheden: Er wordt gevraagd een zitbal mee te brengen.

❖

Donderdag:
Zwemtraining: 19.45u. - 20.45u. of 20.45u. - 21.45u. in het Sportoase Schiervelde te
Roeselare. Op donderdag mag je aan één zwemtraining deelnemen, zo verhogen we het
zwemcomfort voor iedereen.

❖

Donderdag:
Vanaf juni tot september worden onder voorbehoud van een jaarlijkse toelating,
openwatertrainingen georganiseerd in de Vossenberg te Hooglede. Woensdagvond kan je
het forum raadplegen om te weten of de training al dan niet doorgaat. Voorwaarde voor
deelname is minimum 500m crawl kunnen zwemmen. Het gebruik van een wetsuit en een
felgekleurde badmuts is verplicht.

❖

Zaterdag:
Zwemtraining: van 8.00u. tot 9.00u.r of van 9.00u. tot 10.00u. in Sportoase Schiervelde. ’s
Zaterdags mag je aan één zwemtraining deelnemen, zo verhogen we het zwemcomfort
voor iedereen.
Elke zwemtraining biedt een trainingsaanbod op verschillende niveaus.
Tijdens de zwemtrainingen wordt gebruik gemaakt van handpaddles, pullbuoy’s en korte
zwemvliezen. Deze hulpmiddelen schaf je zelf aan. Kijk eens rond op de zwemtraining, daar
kan men jou zeker advies geven.

❖

Zondag:
Fietstraining: Fietstrainingen zijn op zondagmorgen.
❏
Hierop geldt één uitzondering met het startontbijt op zondag 30 januari dat
voorafgegaan wordt door een gezamenlijke looptraining.
❏
De fietstrainingen worden in 4 groepen georganiseerd. Je sluit aan bij de groep van
jouw niveau. Het heeft geen zin elke zondag boven je krachten te fietsen.
❏
We starten op zondagmorgen stipt aan KoersKaffee in Roeselare.
❏
In februari vanaf 9.00u. in maart vanaf 8u30u. en vanaf april om 8.00u..
❏
De afstand en snelheid worden opgebouwd en variëren in de loop van het sportjaar
of in functie van een bepaalde training of vooropgesteld wedstrijddoel van een
bepaalde groep.
❏
Wekelijkse aanwezigheid wordt sterk aanbevolen opdat je als groep progressie kan
maken. Indien je de groep omwille onvoldoende conditie ophoudt, zal de
fietsbegeleider je aanraden te veranderen van groep of eerst wat individueel te fietsen.
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❏
❏
❏
❏

❏

We fietsen altijd met helm en zonder oortjes.
De groepen hebben een begeleider die de route kent en het tempo bewaakt. Een
tweede begeleider waakt over de groep, signaleert als iemand het moeilijk krijgt.
We rijden onder het motto “samen uit = samen thuis”. We laten niemand achter.
Iedere fietser voorziet wel in zijn eigen reservemateriaal (extra bandjes).
Om het fietsen in groep veilig te houden, hebben we in de club een aantal afspraken
gemaakt. Lees de fietsrichtlijnen op onze website. Je vindt ze terug in de rubriek
trainingen nadat je bent aangemeld.
Na de fietstraining wordt geregeld nagepraat in Koerskaffee. Daar
voorzien ze ons graag van warme koffie, een frisse sportdrank of een ander goed
glas. Hiervoor leggen we per zondag € 5,00 pp uit in de pot. Ook hier rekenen we op
fairplay. Ga je over de inzet, dan pas je bij.

Proeftraining:
Ben je nog niet zeker of onze club je wel zal bevallen,
dan is een gratis proeftraining misschien iets wat je over
de streep kan halen. Registreer HIER als je
belangstelling hebt voor een kennismaking.
Lees HIER de afspraken ivm proeftrainen.

Outfits:
• Onze club voorziet in mooie en goed herkenbare outfits. Je hoort echt bij TTR als je in ons
tenue kan sporten. Het assortiment is compleet: fietsbroek, fietstrui korte mouw, fietstrui
lange mouw, trisuit (=wedstrijdpakje), windstopper, loopshirt,...
• TTR zorgt dat iedereen over een basis sportoufit beschikt en doet hiervoor een grote
financiële inspanning. Het dragen van clubkledij op fietstrainingen en triatlon-wedstrijden
is verplicht, voor de overige trainingen wordt de clubkledij sterk aanbevolen
Wedstrijden:
• Om iedereen een overzicht te bieden voor welke wedstrijden onze leden interesse hebben
of ingeschreven zijn, zal via de website een ‘overzicht triatlon- en andere wedstrijden’ terug
te vinden zijn.
• Per seizoen worden een aantal
doelwedstrijden uitgekozen waar we met
zoveel mogelijk leden proberen deel te
nemen. De club zorgt dan ook voor een
passende omkadering.
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•
•

Bekijk regelmatig de Doodle en voeg commentaar toe of spreek onder elkaar af om samen
aan een wedstrijd deel te nemen of TTR-collega's aan te moedigen. Aanmoedigen is tof,
aangemoedigd worden nog toffer!
Diverse wedstrijden gaan door met begeleiding van de club. Dit wordt aangekondigd in de
nieuwsbrieven.

Hoe aansluiten?
Nieuwe leden kunnen vanaf 1 november aansluiten bij TTR.
• Dit doe je door je te registreren op onze website: www.triatlonteamroeselare.be
of door op de info-avond aanwezig te zijn
• Wie in 2022 NIEUW COMPETITIEF lid wordt, dient zelf een medisch attest en recente
pasfoto op te laden via het eigen profiel bij Triatlon Vlaanderen.
• Betaal tenslotte het lidgeld op de rekening BE36 7380 2918 3581 van TriatlonTeam
Roeselare VZW. Stel je inschrijving niet onnodig uit want om goede trainingen te
waarborgen, aanvaardt TTR niet meer dan 160 leden.
• Inschrijven kan door op DEZE LINK door te klikken.

Tot slot:
De dagelijkse werking wordt verzekerd door een equipe van gedreven trainers, begeleiders en
medewerkers achter de schermen.
Zij staan te popelen om je te ontmoeten.

Tot heel binnenkort.
TriatlonTeam Roeselare vzw.

Met steun van de Stad Roeselare
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