
 

 

 

 

 

 

 

  

Bericht vanuit de Nederlandse triathlonbond:  

3-4 maart 2017 wordt de ITU triathlon in Abu Dhabi gehouden. 

De volgende afstanden zijn daar mogelijk: sprint, kwart en halve. Er is een mailing 
gekomen met daarin een aanbieding voor verblijf en wedstrijd.  

Mocht hier iemand interesse in hebben kan er meer informatie gevraagd worden bij 
secretares@ttvw.nl 

 

Momenteel is er de mogelijkheid om op 
donderdag avond te gaan spinnen bij 
Movado Sports. Er zijn nog een aantal 
spinningfietsen beschikbaar voor 
geïnteresseerden. Daarvoor mag je contact 
opnemen met Michel Huisken.  

Elke donderdag van half 9 tot half 10. 

Kosten: 15 euro per maand, een 
abonnement voor 4 maanden 

 

Uitgelicht! 

Samenwerking met biketotaal 
Bloemendal. TTvW leden krijgen 10 % 
korting op onderdelen/kleding en dan 
gaat er nog 5 % naar de vereniging. 
Deze korting geldt niet op nieuwe 
fietsen. 



 

Hallo allemaal, mijn naam is Matthias Huitema, 41 lentes jong, getrouwd, vader van 3 kinderen (6, 4 en 1,5 jaar) en triatleet 
(hoewel dit er de laatste tijd een beetje bij inschiet door werk en blessures…) met als sterkste onderdeel wielrennen. Hier in 
Amsterdam ben ik lid van de Amsterdamse Sport Unie’11 (ASU’11). 

Via een bevriend TTvW lid en tevens ex-teamlid van Heren 1 ben ik in 2015 in contact gekomen met Erik Lentfert over 
ondersteuning van het gepromoveerde 1eDivisieteam van TTvW. Al snel bleek het voor het seizoen 2016 te gaan om 2 mooie 
teams die uit gingen komen in de Eredivisie, en korte tijd later kwam hier ook het 2de divisie dames team bij olv Annedien. 
Deze teams heb ik in het seizoen 2016 mogen ondersteunen vanuit  SportvoedingTriathlon.nl. Ondanks dat mijn bedrijf in 
Amsterdam zit ben ik regelmatig deze teams tegengekomen en heb ik hun enthousiasme en professionaliteit mogen ervaren. 
Zo ben ik de Eredivisie teams gaan aanmoedigen in Amsterdam (Mirandabad Triathlon), Triatlon Nieuw-West en Veenendaal, 
en zag ik de dames in Amsterdam en Rotterdam langs schieten! En natuurlijk blijf ik op de hoogte via mail, telefoon en social 
media.  

De gesprekken over samenwerken met de teams heb ik als zeer prettig ervaren en een logische stap was dan ook om de 
samenwerking uit te breiden naar de vereniging. Tot mijn grote vreugde is deze samenwerking aan het begin van de zomer 
bekrachtigd. Door de zomervakantie en het aflopende seizoen 2016, zal 2017 het jaar zijn waarin de samenwerking echt 
gestalte gaat krijgen. En daar hebben we zin in!!  

Met de sponsoring van de 3e Univé Oost Hof van Twente Triathlon voor het komend jaar (en hopelijk nog vele jaren) is 
feitelijk de samenwerking geheel rond. Op 20 mei kun je ons dus ook al verwachten voor de opbouw van de triatlon om 
op 21 mei een mooi feestje neer te kunnen zetten.  
 
Ten opzichte van 2016 zullen wij in 2017 echter wel in een ander jasje bij de vereniging en teams betrokken zijn. Na flink wat 
plannen maken en hoofdbreken, hebben wij besloten om de website SportvoedingTriathlon.nl te vervangen door de website 
van AthleteSportsWorld.com. De reden hiervan is eigenlijk heel simpel; we doen meer dan alleen sportvoeding. De 
oude naam dekte de lading van ons assortiment en werkzaamheden niet meer. Ons assortiment is zodanig gegroeid dat wij 
naast vele merken sportvoeding ook (steeds meer) triathlon- en fietsaccessoires voeren (helmen, schoenen, zadels, enz). En 
vanaf dit jaar zullen we ook tri- en wielerkleding gaan aanbieden (Castelli, Fusion en Sportful) en wetsuits (Zone3 en Huub). Je 
kunt dus voor een breder assortiment bij ons terecht dan alleen voeding. Binnenkort zal het bestuur een datum kenbaar maken 
voor een wetsuit testmoment. 
Voor diegenen die al eerder een account hebben aangemaakt op de website van SportvoedingTriathlon.nl: Jouw account 
(alleen naam en email) is overgezet naar de website van AthleteSportsWorld.com. Wachtwoorden konden wij niet overzetten 
dus je zult zelf wel even een nieuw wachtwoord moeten opvragen. Dit kan 
via: https://www.athletesportsworld.com/account/password/ . Vul je email in en je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord 
aan te maken.  

Jullie ontvangen als lid een leuke korting op de producten op de website. Aanmelden kan door een inlog aan te maken en dan 
een email te sturen naar info@athletesportsworld.com . Geef dan even aan dat lid bent van TTvW komt en dan zetten we je in 
de TTvW-kortingsgroep. Plaats je een bestelling bij ons dan proberen we er altijd iets extra’s bij te doen. 

Natuurlijk kun je mij altijd bellen of mailen als je vragen hebt over de producten of over sportvoeding. Heb je een persoonlijk 
advies nodig dan helpen we je graag. En ben je een keer in de buurt van Amsterdam?  We hebben er een showroom waar de 
koffie klaar staat. Bel of mail wel even zodat je zeker bent dat wij er zijn…  

Op Facebook kun je ons hier volgen: @athletesportsworld.com 

f verder op instagram : https://www.instagram.com/asw_athletesportsworld/ 
 
Ondanks de afstand naar Amsterdam zul je ons regelmatig zien of horen. Wij houden er van om betrokken te zijn bij de 
verenigingen en teams waar wij aan verbonden zijn… en mocht je ons tegenkomen op een evenement dan ben je van harte 
welkom op onze stand!! In ieder geval tot bij de nieuwjaarsreceptie, wetsuit testdag of de 3de Triathlon Markelo.  

Tot snel! Groet, Matthias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTB licenties 
 
De NTB licenties voor 2017 zijn weer 
vrijgegeven. 
 
Je kan ze downloaden door in te loggen op 
mijnntb en daar het lidmaatschapsbewijs voor 
dit jaar aan te maken.  
 
Zie ook bijlage bij deze mail. 
 
 

Uiteraard zien we je graag op de 
nieuwjaarsreceptie 21 januari. Vanaf 16.00 uur 
bij AV Goor. 


