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TTvW einde seizoen feestje
13Nieuws
november
10.00 is de feestdag van
uit om
de competities:
TTvW, de seizoensafsluiter. Vergeet je niet
aan te melden voor de activiteiten en de
brunch. Mailen naar
annettelentelink@caiway.nl vóór 1
november. Gezinsleden ook uitgenodigd!
€7,50 p.p. (zie uitnodiging 8 okt. jl.)
Voor de brunch zal er een korte ALV zijn, over
de bestuursvorming, waarin Esther van
Wijnen als voorzitter zal aftreden en we een
voorstel doen voor de nieuwe bestuurders.
Aanmeldingen zijn binnen en met die mensen
is reeds gesproken. Dank voor de
aanmeldingen!
G-Skin kleding
De winterbestelling is zo goed als gereed bij
onze kledingleverancier in België. Volgens
verwachting is de kleding begin november
gereed.
Tri-suits
Helaas waren er vorig jaar wat klachten over
de tri-suits. De meeste leden hebben zich
gemeld via de mail. Die klachten zijn
geïnventariseerd. Zouden jullie echter nog
willen zorgen dat de kleding waar je een
klacht over hebt wordt verzameld bij het
bestuur? Lever dit in bij Jeroen, Mieke,
Michel, Esther of Rudi vóór of op 13
november.
Graag
met je
naam
erop,
d.m.v.
speldje
o.i.d.

Eredivisie 2017
Ook in 2017 start er weer een TTvW team in de Eredivisie.
Afgelopen jaar zijn we als 11e geëindigd en dat willen we graag
verbeteren in 2017. Na de vele pech met blessures, hopen we in
2017 met minder pech te kunnen strijden.
Leden van TTvW hebben ook het Step-One / Rosiir team uit Borne
bemand, om er voor te zorgen dat die licentie niet verloren ging en
meer atleten de kans te geven te kunnen starten. Daarvan stappen
we volgend jaar af. We starten met één team, alle atleten onder de
vlag van TTvW.
We nemen afscheid van Tijmen Smit, Jessie Muller, Niels Hollander,
Marcel ten Hove en Michel Huisken. Tijmen komt volgend jaar uit
in de 2eDivisie voor TV Dordrecht.
Niels stopt met triathlons i.v.m. een chronische schouderblessure.
Jessie komt volgend jaar uit voor een ander Eredivisieteam.
Marcel en Michel kiezen voor hun eigen seizoen, met meer
aandacht voor het langere werk.
Niels Esmeijer en Pascal Dankelman zijn vorig jaar niet gestart en
zitten volgend jaar niet bij de selectie. Niels is herstellende van een
fietsongeluk en hoopt volgend jaar weer te kunnen starten, hij is
tevens verhuist van vereniging en woonplaats.
Pascal stippelt ook zijn eigen seizoen uit en heeft afscheid genomen
van TTvW.
Dan het belangrijkste. Wie starten er dan wel.
Ruben Geys, Martijn Paalman, Scott Hentzepeter, Joost Somsen,
Klaas-Jan Arkema, Koen Vossers, Rudi Jansen en onze Duitse
vrienden Max Köhler en Oliver Brammen van Tri-Team Hagen,
waarmee we op Eredivisieteamniveau nog steeds een goede
samenwerking hebben. Stefan Paalman is beschikbaar als reserve.
Met deze 9 man, plus 1 reserve verwachten we dat de basis breed
genoeg is, om niet tegen de problemen van vorig jaar aan te lopen.
Het wedstrijdprogramma wordt tijdens het NTB congres op 19
november bekend gemaakt.
NTB Congres
19 november as. is het NTB congres in het Huis van de Sport in
Nieuwegein.
Mocht er iemand geïnteresseerd zijn om daar namens TTvW
naartoe te gaan, meld je dan aan bij de NTB. Zie link:
http://www.triathlonbond.nl/Home.aspx?Nieuws_ID=1285
Wil je het ook even laten weten aan: secretaris@ttvw.nl

4eDivisie heren Noord

Nieuw wetsuit nodig?

Volgend starten we met een nieuw team in de 4eDivisie
Noord. We hadden als bestuur 2 teams ingeschreven, maar er
was weer zoveel animo, dat de competitieorganisatoren
hebben moeten besluiten dat iedere vereniging slechts 1 nieuw
team kan inschrijven.
4eDivisie Noord, atleten en teamcaptain?

Met ingang van 2017 gaat onze sponsor
Sportvoedingtriathlon.nl een aantal nieuwe
dingen aan het assortiment toevoegen.
Wetsuits van Zone3 en HUUB zullen tot de
mogelijkheden gaan behoren. Wij zijn in
gesprek met de heer Huitema, directeur
Sportvoedingtriathlon.nl, over het organiseren
van een wetsuittestdag. Naar verwachting zal
dat eind maart 2017 worden.

Wij zijn heel erg blij met het nieuws dat we in elk geval 1 nieuw
landelijke team op kunnen stellen. Vorig jaar hebben we een
infoavond gehouden en toen was er veel interesse. Middels
deze nieuwsbrief polsen we nogmaals de interesse.
Willen geïnteresseerde atleten zich melden bij
secretaris@ttvw.nl. Mocht je een rol als teamcaptain ambiëren,
meld je dan ook. De invulling van die taak kan dan persoonlijk
besproken worden, evt. in overleg met een der huidige
teamcaptains van een ander team.

Mocht je nu al weten interesse te hebben in
een nieuw wetsuit en dus gebruik willen maken
van de testdag? Meld je dan alvast aan bij
secretaris@ttvw.nl
Als de testdag vastgesteld is, zullen we een
uitnodiging naar alle leden sturen.

2eDivisie dames
Samenwerking AV Goor en jeugd
Na een goed overleg tussen een afvaardiging van
TTvW en het bestuur van AV Goor, zijn wij blij te
kunnen melden dat we op het gebied van de jeugd
gaan samenwerken met de atletiekvereniging.
Daarbij komen we weer een stapje dichterbij een
van onze ambities, jeugd binden aan TTvW.
Jeugdleden van TTvW kunnen voor €30,- per half
jaar meetrainen bij AV Goor. Hiervoor krijgen zij
geen KNAU licentie, dit geldt dus alleen voor
trainingen. Via TTvW zijn de triatleten dan lid.
Voor aanmelden en meer informatie, kun je mailen
naar penningmeester@ttvw.nl.

Postadres TTvW
Let op: het postadres van TTvW is sinds de
bestuursverandering ook veranderd.

Tolweg 55, 7475 BH

Het dames triathlon team van TTvW heeft het
triatlonjaar 2016 succesvol afgesloten met een
gezellige team BBQ. Succesvol, omdat we het doel,
namelijk het ontdekken van de teamcompetitie in de
2e divisie, hebben behaald. Toegegeven, dat was niet
een heel moeilijk doel om te halen. Door de relatief
goede resultaten vergaten we vrij vroeg in het
seizoen dat dat het doel was voor 2016 en spraken
we al snel over een bepaalde plaats in de eindstand.
Ambities voldoende in ieder geval. We zijn zeer
tevreden over de behaalde plaats, hoewel deze nog
wel onder voorbehoud is van een bezwaar procedure
die is ingediend bij de NTB. Definitieve uitslag
verwachten we eind November.
Het team gaat groeien in 2017; Janneke Logtenberg
komt de gelederen versterken en in het volgende
nummer zal zij zich voorstellen. We zijn als team erg
blij met deze aanwinst, ze is nu al een echte
aanvulling. De specifieke ambities voor 2017 moeten
we nog gezamenlijk formuleren maar een ding staat
vast; we gaan zeker met elkaar een trainingskamp
plannen. Ook staat vast dat we in 2017 weer heel
veel plezier beleven.

