
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wetsuit test avond 

In samenwerking met onze sponsor 
Athletesportsworld, wordt er 24 februari van 20.30-
21.30 uur een wetsuittestavond georganiseerd. 
Iedereen die geïnteresseerd is in een wetsuit van het 
merk HUUB of Zone3 is van harte welkom om deze te 
passen en uit te proberen. Entree is voor TTvW en ZPC 
leden gratis. Voor de introducees proberen we het 
kosteloos te houden, maar dat kan momenteel nog niet 
gegarandeerd worden.  

Samenwerking Body Fit Markelo 

Nadat we in Goor een inmiddels succesvolle samenwerking hebben gecreëerd met Movado, waar een aantal 
leden van TTvW de spinning op donderdag bezoeken, is er nu in Markelo ook de mogelijkheid om tegen een 
aantrekkelijk tarief de winterse trainingen binnen af te werken. Bij Body Fit kun je voor €20,- een kaart kopen 
waarmee je 2x per week kunt sporten. Je kunt gebruik maken van alle faciliteiten. Er komen echter geen 
extra lessen voor TTvW, je zult dus deel moeten nemen aan de inmiddels lopende lessen.  

Er is afgesproken dat er eerst geïnventariseerd wordt hoeveel animo er voor deze optie is. Ook is 
afgesproken dat we de eerste periode van 3 maanden ineens gaan laten lopen. Dat betekent dat je een kaart 
koopt voor 3 maanden. We bekijken na die eerste periode of er behoefte is aan voortgang in de lente- en 
zomermaanden en of we het met ingang van de volgende herfst- en winterperiode op dezelfde manier gaan 
insteken. 

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via: voorzitter@ttvw.nl Graag voor 1 februari, dan kunnen we de 
kaarten op de eerste van de maand laten ingaan.   

Zondag 26 februari officialcursus omgeving Almelo 

Op initiatief van TV Argo uit Wierden wordt op zondag 26 februari in de omgeving van Almelo een cursus 
voor beginnende officials georganiseerd. Deze opleiding tot official bestaat uit 1 dagdeel (+/- 3,5 uur). Hier 
zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de regels en 
toepassing van de regels, over de organisatie van het officialkorps, over verschillende wedstrijdvormen, 
over de diverse aspecten van een wedstrijddag en over de begeleiding van beginnende officials. Na het 
volgen van een officialcursus kan een cursist aan de slag als basisofficial, hierna is doorgroei naar andere 
functies mogelijk. Doorgroeien kan na ongeveer 2 jaar als basisofficial, voor (ex-) atleten is het echter 
mogelijk om sneller door te groeien.  
Belangstelling om deel te nemen aan deze of een andere officialcursus? Mail uw gegevens naar 
officials@triathlonbond.nl en u ontvangt z.s.m. meer informatie. 

Terugblik Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie op 21 jan j.l. was een 
groot succes. Dit soort bijeenkomsten versterkt 
het verenigingsgevoel weer. Goed om te horen 
dat de leden zich al beschikbaar willen stellen 
voor ondersteuning van de Start2Tri clinics in 
aanloop naar de Hof van Twente Triathlon.  

De loterij viel in de smaak. Bedankt sponsoren 
voor het beschikbaar stellen van de prijzen.  

Dit alles was zonder de feestcommissie niet zo’n 
succes kunnen worden. Annemarie en Annette, 
bedankt! 



De donderdag fietstrainingsavond:  
Vanaf donderdag 30 maart is de eerste trainingsavond. De eerste twee of drie donderdagen starten we 
i.v.m. het beschikbare dag licht om 18:15 uur. 
Start vanaf de parkeerplaats van het zwembad “De 5 heuvels” Markelo.  
Vanaf 20 april zijn de vertrektijden op de donderdagen om 18:45 uur. 
In het naseizoen vertrekken we op 7, 14, en 21 september wederom om 18:15 uur om de laatste 
donderdag gezamenlijk af te sluiten met een hapje en een drankje bij de Pot.   
Meld je aan bij secretaris@ttvw.nl  en laat je 06 nummer achter zodat we je toe kunnen voegen aan 
onze “Fiets groep TTvW” WhatsApp. Met deze App wordt je op de hoogte gehouden van eventuele 
veranderingen of afgelastingen. 

 

Start2Tri i.s.m. zwembad De Vijf Heuvels Markelo 

In aanloop naar de 3e Univé Hof van Twente Triathlon, is het zwembad De Vijf Heuvels in Markelo bij ons 
gekomen met de vraag of wij hen kunnen ondersteunen in het opzetten van 12 clinic dagen als 
voorbereiding op de triathlon. Omdat dit geheel in de lijn van de missie en visie van onze vereniging ligt 
willen we hier graag aan bijdragen. Echter valt of staat dit met de inzet van onze eigen leden. Vandaar 
hier de vraag naar enthousiaste triatleten die deze Start2Tri cursus tot een succes willen maken. 

De kosten voor deelnemers zijn €65,-. De baten daarvan gaan geheel naar het zwembad. Wij richten ons 
op de aanvraag van een subsidie, maar nog belangrijker: we hopen nieuwe leden te kunnen binden.  

Hieronder de data (zaterdagen) en alvast een globale invulling van de clinic dagen, waarbij altijd 
gezwommen wordt en de loop- en fietsonderdelen rouleren en soms gekoppeld worden. Het algehele 
overzicht is in handen van Henny Huisen (zwembad De Vijf Heuvels) en Annedien Enter (TTvW). (de 
onderstreepte data moeten nog ingevuld worden met een fiets en/of looponderdeel en daar zoeken we 
leden voor als trainer / begeleider). 

25 februari: Eerste clinic, inzet op zwemmen, geen loop- of fietsonderdeel. 
4 maart: zwemmen en lezing over triathlontraining en blessurepreventie 
11 maart: zwemmen en nog in te vullen 
18 maart: zwemmen en nog in te vullen 
25 maart: zwemmen en nog in te vullen 
1 april: zwemmen en wetsuits testen i.c.m. lezing sportvoeding door Athletesportsworld 
8 april: zwemmen en nog in te vullen 
15 april: zwemmen en nog in te vullen 
22 april: zwemmen en nog in te vullen 
29 april: zwemmen en nog in te vullen 
6 mei: zwemmen en wissel clinic rondom zwembad 
13 mei: laatste clinic, geheel nog in te vullen 
 
Ben je enthousiast? Geef je dan op als trainer / begeleider en noem daarbij welke data je zou kunnen en 
of je voorkeur bij lopen of fietsen ligt, of misschien beide onderdelen. 
Je hoort dan z.s.m. hoe verder alles uiteen wordt gezet. 
Melden bij: voorzitter@ttvw.nl  
 


