4e divisie team heren

Wedstrijd kalender 2017

Volgend jaar start TTvW Hof van
Twente met een nieuw team in de
4e divisie. Hier hebben zich al een
aantal heren voor aangemeld,
namelijk:
Michel, Emiel, Brian, Richard, Andy,
Marcel, Jeroen. De heren zijn nog op
zoek naar een teamcaptain. Heeft
iemand interesse, dan graag contact
opnemen met:
michel.huisken@hotmail.com

De verschillende divisie teams zullen in de
volgende wedstrijden aan de start
verschijnen. Het seizoen wordt geopend
door alle divisies in Arnhem op 30-4.

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.

Eredivisie
30-4 Arnhem team sprint
4-6 Amsterdam NW/NK OD
15-7 Rotterdam NK sprint
26-8 Veenendaal teamsprint
10-9 Almere team relay
2e divisie dames
30-4 Arnhem sprint
28-5 Almere sprint
24-6 Zeewolde OD
15-7 Rotterdam sprint
9-9 Vroomshoop TTT sprint
4e divisie heren
30-4 Arnhem sprint
24-6 Zeewolde OD
8-7 Wormerland sprint
15-7 Rotterdam sprint
3-9 Enschede teamsprint

Triathlon Markelo vindt plaats op 21 mei 2017!
Nieuwe aanwinst dames team!

Technische avond Bloemendal fietsplus

Hallo! Ik ben Janneke Logtenberg en
ik ben 27 jaar geleden geboren in
Lochem. Hier heb ik gewoond tot ik
besloot te gaan studeren in Tilburg.
Na mijn studie ben ik op reis gegaan
voor 8 maanden naar Nieuw
Zeeland en Australië. 1,5 jaar
geleden kwam ik weer op
Nederlandse bodem en had ik direct
een baan gekregen bij Smurfit Kappa
Zedek (Deventer) op de
kwaliteitsafdeling. Hier ben ik nu
nog werkzaam en ik woon
tegenwoordig weer in Lochem.

Dinsdag 29 november hebben aantal leden van TTvW
een leuke en leerzame technische avond gehad bij Bike
Totaal Bloemendal in Rijssen. De leden van de
vereniging hebben tips en trucs gekregen voor onder
andere het wisselen van een binnenband, stuurlint
wikkelen, vervangen van een versnellingskabel en
daarbij afstellen van de derailleur en het schoonmaken
of vervangen van ketting en tandwielen.
Mooi en leuk initiatief van de sponsor.

Sinds ik terug ben van mijn reis ben
ik in aanraking gekomen met de
sport Triathlon. 1 wedstrijd deed ik
mee aan het einde van het seizoen
en vond het meteen geweldig.
Afgelopen jaar heb ik aan
verschillende wedstrijden
deelgenomen en stuk voor stuk
vond ik het leuk en ben het steeds
leuker gaan vinden. Ik deed alles wel
alleen, kende niemand bij
wedstrijden en daarom ben ik gaan
kijken naar verenigingen. Ik vind het
dan nu ook al heel erg leuk dat ik
hier bij ben aangesloten, en ik kijk er
ook erg naar uit om mee te doen
aan de competitie met het team.
Ik verwacht leuke jaren tegemoet te
gaan bij TTvW.

Bedankt Peter en Hans Bloemendal

Vraag vanuit het bestuur:
Is er animo van iemand uit de
vereniging om volgend jaar een
trainerscursus te volgen bij de NTB?
Het betreft dan trainerscursus 1.
Heb je hier interesse in, dan kun je
je aanmelden bij secretaris@ttvw.nl

Even voorstellen,
Erik Leemkuil:
Nieuwjaarsborrel
Mijn naam is Erik Leemkuil. 51 jaar.
Getrouwd met Henny en trotse vader van 3
kinderen waarvan de jongste (Feike, zoon, 17 jaar)
nog thuiswonend. Tijmen(m, 22 jaar) en Jeltje(v, 19
jaar) beide uitwonend en studerend.

Bestuurswisseling
Door het aftreden van Esther van Wijnen
als voorzitter heeft de volgende
bestuursverandering plaatsgevonden.
Rudi heeft de rol van voorzitter op zich
genomen. Mieke is secretaris geworden
en als nieuw algemeen bestuurslid is Erik
Leemkuil toegetreden tot het bestuur van
de vereniging.

Bereikbaarheid vereniging:
penningmeester@ttvw.nl
secretaris@ttvw.nl
voorzitter@ttvw.nl
pr@ttvw.nl

Sinds 5 jaar fulltime ondernemer, maar in mijn
carrière van 12 ambachten en 13 ongelukken veel
andere dingen gedaan. Van vrachtwagenchauffeur
tot tandtechnieker, maar als laatst betaalde baan
verkoopleider bij een groothandel in
fietsonderdelen.
Qua overlegstructuur heb ik ervaring als lid van een
ondernemingsraad (Wegener) en
overlegstructuren binnen transportsector en
vakbond.
Toen Rudi mij vroeg of ik bestuurslid wilde worden
kwam dat eigenlijk wel op een juist moment, al ben
ik nooit in het verenigingsleven actief geweest. Ik
vraag me vanuit mijn ondernemerschap wel af wat
een vereniging en sponsor nu werkelijk
samenbrengt en hoop hier een voor TTvW een
zinvolle rol in te kunnen spelen.

info@ttvw.nl

