
Nieuwsbrief januari 2022

Beste TTR’er,

Exact een jaar geleden begonnen we de nieuwsbrief met volgende tekst:
“De trainers en het bestuur wensen je een sportief jaar toe. We hadden dit graag persoonlijk aan je
gezegd op de nieuwjaarsreceptie, maar helaas ... “
Wie had kunnen denken dat we een jaar later met dezelfde situatie geconfronteerd zouden worden?
De huidige maatregelen maken de organisatie van een nieuwjaarsreceptie onmogelijk, we hebben
nog even overwogen om iemand van het bestuur te laten trouwen, maar we vonden jammerlijk
genoeg geen kandidaten ;-)
Gelukkig kunnen we nog altijd samen sporten en en blijven we hopen op betere tijden!
Gelukkig Nieuwjaar!

Doelwedstrijden 2022

In onze club wordt er jaarlijks voor iedere afstand een doelwedstrijd gekozen.
Daar proberen we met zoveel mogelijk atleten én supporters aanwezig te zijn, dit geeft echt een
enorme steun tijdens de wedstrijd. Als extra beloning krijgt elke TTR’er die start in een doelwedstrijd
een waardebon van €40 van Sportline. De doelwedstrijden kan je terugvinden op de website van
TTR bij “Wedstrijden”, we lijsten ze hier nog even voor je op:

5 juni 2022 : 1/8 Roeseltriatlon https://www.roeseltriatlon.be/

19 juni 2022 : 1/4 Triatlon Kortrijk https://www.triatlonduatlonkortrijk.be/nl

12 juni 2022 : 1/2 Triatlon Geraardsbergen https://challenge-geraardsbergen.com/?lang=nl

10 juli 2022 : IronMan Thun https://www.ironman.com/im-switzerland

Voor Geraardsbergen en Thun kan je al inschrijven (heel wat TTR’ers deden dit al), voor Kortrijk kan
dit vanaf 3/1 (met licentie) of 3/2 (zonder licentie). Voor onze wedstrijd kan je vanaf 1/2 inschrijven.
We hebben een doodle gemaakt waarin je kan aangeven aan welke wedstrijd je zal deelnemen.
Mogen we vragen dit zeker in te vullen? Jouw deelname trekt misschien nog andere TTR’ers over
de streep.
https://doodle.com/poll/qxsvbmi4nzt44gax?utm_source=poll&utm_medium=link
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TTR MTB-rit

De trailrun was een groot succes met heel wat tevreden deelnemers. Voor wie liever met de
mountainbike rijdt organiseren we op zondag 9 januari om 9.00u de eerste TTR MTB-rit.
Velle zal twee ritjes uitstippelen om en rond Koksijde (50 km en 35 km) die voor iedereen haalbaar
zijn. Een uitgebreide bevoorrading tijdens én achteraf maakt natuurlijk deel uit van de rit.
Om het aantal deelnemers per afstand te kunnen inschatten werd een formuliertje gemaakt. We
vragen aan de geïnteresseerden om dit in te vullen, dan krijgen zij in de loop van volgende week de
nodige info via e-mail.

https://forms.gle/1g4uE4B9ANLdY21A8

Startontbijt

Op zondag 30/1 geven we het officiële startschot van het nieuwe seizoen: het startontbijt.
Voor de nieuwe leden even wat uitleg:  We verzamelen om 7u45 (met fluo-hesje) voor een “nuchter”
loopje van 45 minuten dat start om 8 u stipt.
Dit is voor iedereen toegankelijk omdat we in vier verschillende groepen lopen: de start-to-runners
die een heel rustige duurloop afwerken, groep 3 loopt 6 km, groep 2 loopt 8 km en groep 1 loopt 10
km. Iedereen is tegen 8u45 terug om de nieuwe groepsfoto te nemen.
Wie niet loopt kan dus om 8u45 aansluiten. Gelieve in de meest recente clubuitrusting (truitje)
aanwezig te zijn. Voor de nieuwe leden die nog geen clubkledij hebben voorzien we extra truitjes.
Het ontbijt mogen we door de maatregelen niet binnen nuttigen, voorzie daarom best warme
reservekledij. Wij zorgen natuurlijk voor alles om de innerlijke mens te versterken.
Plaats van het gebeuren: VTI Leenstraat 32 te Roeselare, je kan binnen rijden via de hoofdingang.
Er is parking voor auto's en fietsen voorzien.
Laat ons hopen dat het startontbijt wel kan doorgaan!

Eerste fietstraining

Op zondag 6/2 starten we met de eerste officiële fietstraining van het nieuwe seizoen. We raden de
nieuwe leden (maar eigenlijk iedereen) aan om vooraf eens de fietsrichtlijnen op onze website door
te nemen. Afspraak om 9.00u aan Koers!
http://triatlonteamroeselare.be/trainingen/fietsrichtlijnen/
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Maselis Roeseltriatlon, een GRAANdioze triatlon

We zijn maar al te blij om te kunnen aankondigen dat we met de wedstrijdcel een nieuwe
hoofdsponsor konden binnenhalen. Niemand minder dan Maselis nv zal vanaf 2022 op de
voorgrond treden in onze reclamecampagne. Met de zwemstart en wisselzone vlak voor hun
bedrijfsdeur hebben we een gedroomd scenario.
De datum van dit gebeuren staat uiteraard al in rood gemarkeerd in jullie agenda: zondag 5 juni

Check alvast eens onze website: www.roeseltriatlon.be

Belangrijke TTR data:

● zaterdag          08/01/2022: TTR Nieuwjaarsreceptie  AFGELAST!!!
● zondag            09/01/2022: TTR Mountainbiketocht
● zaterdag          29/01/2022: Crossduatlon Westrozebeke AFGELAST!!!
● zondag            30/01/2022: Startontbijt
● zondag 06/02/2022: Eerste fietstraining
● zondag            05/06/2022: Roeseltriatlon
● maandag         15/08/2022: TTR Gran Fondo

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

TriatlonTeam Roeselare vzw
www.triatlonteamroeselare.be
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