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BodyFit Lifestyle Markelo en TTvW Hof van Twente komen met indoor triathlon challenge 

 

Het sinds 1 oktober jongstleden in een nieuw pand heropende Bodyfit Lifestyle Markelo organiseert in de 

wintermaanden een indoor triathlon challenge. Dit doen zij in samenwerking met de lokale triathlonvereniging 

TTvW Hof van Twente. 

“Om (tri)atleten in de wintermaanden de mogelijkheid te bieden om indoor te kunnen trainen hebben we in 

samenwerking met de triathlonvereniging een challenge bedacht”, aldus Frans Berghuis, eigenaar van het LIfestyle 

center aan het Beaufortplein in Markelo. 

Rudi Jansen, voorzitter van TTvW zegt: “Er kan in het pand van Frans niet gezwommen worden, daarvoor hebben 

we het roeiapparaat ingezet, om zo toch in de buurt van de spieren van het zwemmen te komen”. 

 

De challenge voor dames en heren zal verdeeld worden over 3 categorieën: recreanten (beginners), gevorderden 

en triatleten. Het staat een ieder vrij om een categorie keuze te maken, passend bij het eigen niveau.  

Alle categorieën werken de onderdelen af op tijd, waarbij de afstanden die dan worden afgelegd op worden geteld 

voor een totaalafstand. Van 1 november t/m 31 maart loopt de challenge, na die periode wordt er een winnaar 

bekend gemaakt. In alle categorieën zal er een winnaar zijn. Alle winnaars ontvangen een prijs. Rosiir uit Bathmen 

stel voor alle 6 categorieën de volgende prijzen ter beschikking: 

Hoofdprijs Rosiir waardebon t.w.v. € 50,- 

Telefoonarmband t.w.v.                  € 24,95 

Sportvoedingpakket t.w.v.               € 12,50 

 

De challenge voor beginners bestaat uit 5 minuten roeien, 15 minuten fietsen en 5 minuten lopen. De 

gevorderden werken in dezelfde volgorde 10 minuten, 15 minuten en 10 minuten af. En de triatleten zullen nog 

iets langer aan de bak moeten, namelijk 10 minuten, 20 minuten, 15 minuten. 

 

Leden van BodyFit en leden van TTvW Hof van Twente kunnen zich aanmelden via bodyfit.markelo@gmail.com, 

of persoonlijk bij Frans. In de maand oktober geldt er nog een aantrekkelijke inschrijfkorting, voor meer info 

daarover kunt u terecht op www.bodyfitness.nl Mocht je willen deelnemen aan de challenge en ben je nog geen 

lid? Meld je dan alsnog aan en kom fit de winter door. 

 

Seizoen 2017 TTvW Heren 1: Eredivisie Triahlon 

Voor het derde jaar op rij kwamen onze mannen van Heren 1 uit in de eredivisie. Ruben Geys, Martijn Paalman, Joost Somsen, 

Klaas Jan Arkema, Koen Vossers, Scott Hentzepeter, Oliver Brammen en Rudi Jansen zijn de mannen die het zouden moeten gaan 

doen.  

Een mindere start tijdens Super Sunday in Arnhem, leidde een verder mooi seizoen in met als beste prestatie een 7e plaats in 

Amsterdam tijdens het NK OD. Waar de mannen in Arnhem genoegen moesten nemen met een ietwat teleurstellende 11e 

notering, werd het daarna beter. De Run-Bike-Run in Rotterdam, vanwege blauwalg in de zwemvijver, pakte ook redelijk uit met 

een 8e klassering. Na de traditionele “zomerstop” pakten ze de draad in Veenendaal weer op voor het NK sprint. Met zowel 

Ruben als Oliver bij de eerste 30, werd ook hier de 8e plek gepakt. Helaas was er ook dit jaar weer het blessurespook die aan het 

eind van het seizoen een aantal atleten aan de kant hield. Zoals het binnen een vereniging meestal goed geregeld kan worden, 

werd er bij de teamrelay gestart met Emiel Huisken. Met Emiel, als slotatleet werd in Almere de 11e plek behaald, waarmee het 

seizoen werd afgesloten, zoals het begon.  

In de eindrangschikking was deze reeks voldoende voor de 9e plek, waarmee de gekoesterde top-10 notering behaald is. 

mailto:bodyfit.markelo@gmail.com
http://www.bodyfitness.nl/
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Andy de Jong: WK Age Group Rotterdam 

17 september was het dan eindelijk zover, de WK Triathlon voor agegroupers over de Sprint Afstand. Drie dagen 

had ik de kunst kunnen afkijken van de Paratriathleten, Junioren, U23 en Elite en nu was het eindelijk zover.  

Mijn agegroup zou om 16:30 uur en als laatste serie van start gaan, maar het inchecken in T2 en later in T1 begon al 

om 12:15. Het weer van de afgelopen dagen had al beide wisselzones al  redelijk gehavend. Dus er waren balen stro 

aangerukt zodat je wisselplaats nog een beetje droog kon maken. Na de fiets te hebben ingecheckt, zijn we naar de 

start locatie aan de Rijnhaven gelopen en daar maar gewacht en gesproken met andere Holtense deelnemers en 

andere bekenden (o.a. Werner Wessels). 

Na eerst alvast een voorproefje van het frisse water van de Rijnhaven (16,8°C) werd een half uur voor de start onze 

serie omgeroepen. Daar sta je dan met een 5tal NLers tussen al die nationaliteiten, dan gaat er wel een gepast 

gevoel van trots en dankbaarheid door je heen. Nadat de laatste series voor de onze waren vertrokken, mochten 

wij het ponton op. Alle namen van alle atleten werden omgeroepen en wanneer je dan " representing the 

Netherlands: Andy de Jong" hoort, dan geeft dat heel bijzonder gevoel.  

Een minuut voor de start mochten wij het water in en daarna was het de eerste meters volle bak gaan om in eem 

goede positie te komen en uit de 'wasmachine' te blijven. Dat lukte voor mijn gevoel prima en ik kon ook redelijk 

koers richting de boeien houden. Voordat ik het er erg in had kon in het water al weer uit. Ik lag nog steeds mooi in 

het midden van de groep. Na een flinke slok Rijnhaven en +/- 13:30 klom ik de trap op en kon beginnen aan de lange 

run naar de eerste wisselzone. Het gras van de wisselzone was al lekker losgelopen door alle voorgaande series, 

maar dat kon de pret niet drukken. Bij de fiets mij snel ontdaan van de wetsuit en in de tas gedaan, helm op, fiets 

gepakt en gaan. Dat ging mooi rap. De Mexicaan die ik als eerste tegen kwam, had ik niet veel aan, dus droppen die 

gast. Net voor de Erasmusbrug kwam ik een Brit en een Amerikaan tegen en daar kon ik wel redelijk tempo mee 

maken. De Amerikaan kon op de Willlemsbrug al niet meer volgen en de Brit moest later, na een kleine stuurfout 

van mij, op de Koninginnebrug ook weer lossen, dus weer alleen. Verderop zag ik een groepje waar ik later bij kon 

aansluiten. Bij het begin van de Brienenoordbrug probeerde een Mexicaan weg te rijden, nadat hij al een tijdje in 

mijn wiel zat. Ik kon hem wel opvangen en overnemen en even later zag ik dat ik de hele groep gelost had. Na de 

afdaling en het rechte stuk erna kon ik bij een volgend groepje aansluiten. Maar ook hier moest ikzelf samen met een 

Brit en een Belg veel kopwerk doen. De rest zat in het wiel te lachen of te huilen, dat kon ik niet zien door de 

fietsbrillen 😉. Na het laatste technische stuk onder de Erasmusbrug door en langs de Veerhaven kwamen we bij de 

tweede wissel (bijna 21 km in 34:27). Ik kon lopend met de fiets al wel veel van het groepje lossen en na een redelijk 

snelle wissel ging als eerste van het groepje het loopparcours op. Het parcours ging met veel draaien en keren over 

afwisselend grind en asfaltpaden door Het Park. Ik kon een mooi en strak tempo volhouden, maar ik werd alleen 

nog gepasseerd door twee Mexicanen, die kon ik echt niet volgen, zo hard. Maar een van de twee had zich wel 

overschat, want die kwam ik even later weer tegen... Na het laatste rechte stuk na het park, draaide ik met een lusje 

het blauwe tapijt tussen de tribunes op. Wauw wat een gevoel, al dat publiek dat iedereen aanmoedigd. Dan wil je 

er nog wel een laatste sprint uitgooien. En dan de finish: Ik heb het gedaan en nailed it! Een WK! Wouw!Wat een 

supergaaf evenement om mee te maken. Een eindtijd van 1:13:09 en een 40e plek in mijn agegroup. 40e van de 

wereld, niet gek toch? 😉 
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TTvW Heren 2: verslag 4eDivisie Noord 2017 

 

Zondag 3 september werd een historische dag in de nog jonge geschiedenis van TTvW Hof van Twente Heren 2. Op deze dag 

werd met een (voor de concurrentie) verrassende derde plek tijdens de Team Sprint Triathlon op het Rutbeek promotie naar de 

3e Divisie van de Teamcompetities Triathlon veilig gesteld. 

 

De dag op het Rutbeek begon al goed tijdens de individuele Sprintafstand. Omdat er maar 4 atleten voor de Team Sprint konden 

worden opgesteld, kwamen Richard Huisken en Andy De Jong uit op het individuele nummer. Richard eindigde op een mooie 9e 

plek in de categorie H20 (18e overall, 1:08:58) dankzij een opvallend sterk fiets onderdeel. Andy behaalde de eerste plek in zijn 

categorie (H40) met een tijd van 1:05:57 en lijkt in vorm voor Rotterdam over een kleine 2 weken. De toon voor de rest van de 

dag was gezet. 

 

Om 13:30 uur viel het startschot voor wat voor het team een historische race zou worden. Emiel en Michel Huisken, Marcel ten 

Hove en Omar Cornelis gingen van start. Het doel was om minimaal 4 plaatsen hoger te eindigen dan Hellas 5, omdat daarmee de 

velbegeerde 5e plek zou worden veilig gesteld. 

 

Het zwemmen ging gelijk al super en de heren kwamen als 3e, 6e, 7e en 11e als eerste team uit het water en begonnen ook als 

eerste team aan het fietsonderdeel, met het ongeslagen Ask 4 Benefits/Kijani er kort achter. Tijdens het fietsen was de 

samenwerking tussen de heren super en dit verliep dan ook volgens plan. Dat er een plaatje ingeleverd werd, was ingecalculeerd. 

Omar en Michel kwamen als eerste van het team uit T2, kort gevolgd door Marcel. Emiel had veel kopwerk tijdens het fietsen 

verricht en liet volgens plan de overige 3 gaan en liep verder zijn eigen race. TTvW begon als 2e team aan het looponderdeel, op 

de hielen gezeten door Tri4Friends. Na de eerste loopronde waren de rollen omgekeerd en was Tri4Friends TTvW inmiddels 

gepasseerd, maar het verschil was erg klein dus het bleef erg spannend. 

Toen na de laatste ronde Tri4Friends als tweede uit de laatste bocht te voorschijn kwam, was het duidelijk dat TTvW beslag zou 

leggen op een zeer verdiende 3e plek. Maar er waren maar 3 heren binnen. Het was nog even wachten op Emiel. Maar hij wist het 

4e team nog ruim voor te blijven, wat ook niet onvermeld mag blijven. 

Gedurende race was het duidelijk dat Hellas 5 niet in de buurt kon blijven en nadat zij als 9e ploeg over de meet kwamen, was het 

duidelijk. TTvW zou Hellas passeren en dus de felbegeerde promotie plek voor zich opeisen.  

De champagne kon spreekwoordelijk worden ontkurkt en in plaats van op de platte wagen door de Hof, werd de dag afgesloten 

met een etentje bij Eastern Plaza. In De Hof dat dan wel. 

 

Seizoen 2017 2eDivisie Noord dames 

Voor het dames team ging het seizoen van start in Arnhem op super Sunday met een team triathlon. De meiden hebben hier een 

super leuke en gezellige dag gehad met de andere teams en supporters die waren afgereisd naar Arnhem. Helaas viel het resultaat iet 

wat tegen, met een 15e plaats. Voor de 2e wedstrijd werd er afgereisd naar Almere, op een bloed hete zondag stond daar een achtste 

triathlon op het programma. Hier werd top gepresteerd met een 4e plek totaal. Dit smaakte naar meer, met een super troef in 

handen wilden de dames dit gaan verbeteren. En ja hoor dat is meer dan gelukt in Zeewolde op de olympische afstaand. Het weer 

was hier niet zo goed, zeg maar gerust slecht: regen en koud. Maar dit weerhield de dames er niet van om hier de 2e plek in de 

wacht te slepen. Te danken aan het fantastische debuut van het nieuwe team lid Anne Oltvoort en het debuut van Kimberley 

Kranenberg in het team. Toen was het de beurt aan de super Saturday in Rotterdam, hier werd de achtste triathlon omgezet in een 

duathlon. Dit paste niet goed in de opstelling die van te voren was vastgesteld, maar het was niet anders. Knallen maar. Dit 

resulteerde in een 10e plek waardoor we de tussenstand van de 7e plek vast konden houden. Last but nog least was het de beurt aan 

wederom een teamwedstrijd dicht bij huis, in Vroomshoop. De dames hebben hier de keurige 7e plek in de eindstand weten veilig te 

stellen. Op naar nog een jaar 2e divisie☺ 
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Toezicht zwemtraining maandagavond 

 

Op de maandagavond komt het soms voor dat Berto 

Somsen niet als trainer langs de kant kan staan. Dit wordt 

wel eens opgevangen door een lid van de 

zwemcommissie. Dit kan echter ook niet altijd. Nu is het 

niet direct de verantwoordelijkheid van TTvW, omdat 

we allemaal zwemmen onder de triatletenafdeling van 

ZPC de Hof. Toch willen we graag bekijken of we het 

“toezichtprobleem” kunnen oplossen. 

We zijn op zoek naar iemand, of meerdere mensen (de 

avonden dat het nodig is kunnen dan verdeeld worden) 

die toezicht willen houden bij de maandagavondtraining 

van 20.45 uur tot 22.00 uur. 

De taken bestaan louter uit toezicht houden. Er is 

badpersoneel achter de hand met de benodigde papier op 

gebied van BHV en EHBO. 

 

Er is een vergoeding van €2,50 per uur beschikbaar 

vanuit de ZPC. 

 

 

REMINDER OKTOBERFEST 

Beste TTvw’ers, 

 

Graag nodigen wij jou en je partner uit om het triathlon seizoen onder het genot van een hapje en drankje samen 

af te sluiten.  

  

Wanneer              : zaterdag 4 november 2017 

Tijdstip                  : 16.00 uur 

Locatie                  : kantine AV Goor 

Thema                  : Oktoberfest 

Kleding                  : Lederhose of Dirndl altijd leuk 

Kosten                  : EUR 7,50 pp 

  

Je kunt je aanmelden tot 27 oktober a.s. bij Annette Lentelink (annettelentelink@caiway.nl).   

  

Zum Wohl – bis 4. November! 

  

Grussen  

Annemarie Kelder & Annette Lentelink 
 

Kledingcommissie 

De paskleding is inmiddels weer terug naar G-Skin. Achter de 

schermen wordt nog steeds gewerkt aan het invullen van een 

webshop op de site van TTvW, zodat er in de toekomst kleding 

vanaf de site kan worden besteld. Daarover later meer nieuws. 

 

Momenteel bestaat de kledingcommissie uit Erik Leemkuil en 

Erik Lentfert. De mannen zijn echter op zoek naar een nieuw 

lid, daar Erik Leemkuil deze taak achter zich gaat laten. 

Heb je interesse deze taak te vervullen, of wil je meer info over 

de invulling, voordat je je aanmeldt? Mail dan naar 

e.leemkuil@ttvw.nl 

mailto:annettelentelink@caiway.nl
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Andy de Jong in acte in Rotterdam 

tijdens het WK voor Age Groups. 
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Heren 2 
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Samenwerking Body Fit Markelo 

Bij BodyFit Lifestyle Markelo kunnen TTvW leden deze winter weer voor €20,- per maand sporten 

bij het fitnesscentrum aan het Beaufortplein in Markelo. Je kunt gebruik maken van alle faciliteiten. Bij 

voldoende animo is er dit jaar de mogelijkheid om een extra uur spinning in te gelasten voor 

TTvW’ers.  

De minimale looptijd voor een kortingsabonnement voor TTvW leden is 2 maanden.  

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via: voorzitter@ttvw.nl of rechtstreeks bij Frans Berghuis via 

bodyfit.markelo@gmail.com  

 
Terug van weggeweest bij Rosiir: De Casco helmen! 

Uiteraard bekend de Speedairo en de Speedster. Maar ook een aantal andere 

modellen zijn vanaf nu steeds meer op voorraad. We zullen niet in één keer alles 

binnen krijgen, maar in gedeeltes. Kijk op de site voor de laatste updates. 

 

Velen van jullie hebben ze al zien staan, de heren van Lik Natural. Lik Natural is een 

prettig te nuttigen gelletje, wel de juiste suikers, niet de kleffe zoete smaak. Nu ook 

te koop bij Rosiir.  

 

Lady’s Night bij Bike Totaal Bloemendal 

 

Dinsdagavond 21 november a.s. organiseert Bike Totaal Bloemendal een lady’s 

night voor de sportieve vrouwelijke fietser. 

Tijdens de Lady’s Night zullen een aantal clinics worden gegeven waarbij de 

vrouwelijke fietser centraal staat.  

Tijdens deze avond zal het volgende aan bod komen: 

- Kleding: Castelli; How to wear en presentatie dameslijn Castelli 

- Bikefit: Juiste houding op de fiets 

- Voeding: Wanneer gebruik ik welke sportvoeding 

- Technisch: Hoe vervang ik een binnenband 

Aanvang dinsdagavond 21 november: 19:00u tot ca 22:00u aan Banisweg 3 te 

Rijssen.  

Deelname is gratis. Voor meer informatie kijk op onze facebookpagina. 

https://www.facebook.com/Bloemendalbiketotaal/ 

 

 

 

mailto:voorzitter@ttvw.nl
mailto:bodyfit.markelo@gmail.com
https://www.facebook.com/Bloemendalbiketotaal/
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Informatie Hofpas 

De Hofpas is een unieke combinatie van 
een spaar- en cadeaukaart. Iedereen 
kan Hofpunten sparen bij aankoop van 
een product bij een van de deelnemende 
bedrijven; deze punten staan gelijk aan 
geld. Daarnaast is het ook mogelijk de 
Hofpas als cadeaukaart weg te geven 
door er punten ter waarde van een 
bepaald bedrag op te laten zetten. 

Het werkt heel simpel: bij aankopen bij 
aangesloten ondernemers spaar je bij 
besteding van elke euro 1 punt op je 
Hofpas*. Deze punten kun je vervolgens 
ook weer verzilveren bij aangesloten 
ondernemers. Hierbij geldt dat 1 Hofpunt 
een waarde van 1 eurocent 
vertegenwoordigt. 

Sparen voor je club 

Door Hofpunten te sparen ondersteun je 
tevens je favoriete club of vereniging. Bij 
de registratie van je Hofpas op deze 
website (www.hofpas.nl) dien je een 
vereniging aan te klikken en zij 
ontvangen dan automatisch 25% van de 
door jouw bij de aankoop ontvangen 
punten. En dat is toch mooi 
meegenomen. 

Gelukspashouders in Goor: opgelet ! 

De Hofpas gaat de succesvolle 
Gelukspas, die nu in Goor in gebruik is, 
vervangen en de daarop gespaarde 
punten kunnen worden overgezet naar 
de nieuwe Hofpas. Gelukspashouders 
waarvan bij het Service Center het e-
mailadres bekend is ontvangen hierover 
tijdig bericht. 

Heb je een Gelukspas en heb je deze 
(nog) niet geregistreerd adviseren we dit  

 

 

alsnog te doen. En vergeet dan niet je e-
mailadres te vermelden. Registratie kan 
op de website www.welkomingoor.nl of 
via een deelnemend bedrijf. 

Volg ook de publicaties op deze site, in 
het Hofweekblad en op de 
Facebookpagina van de Hofpas. 

*basisbedrag. Dit kan per ondernemer 
verschillen; zie vanaf 2-10-2017 de 
website 

 

bron: www.hofpas.nl 

 

N.B: De passen worden tijdens het 
Oktoberfest op 4 november 
uitgedeeld, zolang onze voorraaf 
strekt. Hofpassen zijn ook te 
verkrijgen bij deelnemende 
ondernemers. (zie website hofpas.nl) 

 

 

 

http://www.welkomingoor.nl/
http://www.hofpas.nl/

