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Regiobank Markelo nieuwe hoofdsponsor 

We zijn verheugd dat we mogen mededelen dat we in Regiobank Markelo een hoofdsponsor hebben weten 

te vinden voor onze vereniging. Met ingang van 2018 zal het logo van Regiobank op alle nieuw te bedrukken 

TTvW-kleding te zien zijn.  

TTvW met vier teams in de competitie 

 

Vanaf 2018 zal TTvW met vier teams in de landelijke competities opereren. Met de toelating van een 3e herenteam in de 

4eDivisie Noord is dit heugelijke feit werkelijkheid geworden. Doordat Heren 2 een fantastisch eerste seizoen heeft gedraaid, 

heeft de organisatie van de Teamcompetities ons nieuwe team ook kunnen toelaten. 

 

Jeroen Jansen heeft tijdelijk de leiding over het vormen van het team. T.z.t. zal er binnen het team een captain aangesteld moeten 

worden. 

Voor meer info en vragen, mail naar: penningmeester@ttvw.nl  

 

 

Competitie-indeling Teamcompetities Triathlon 

De competitie-indeling van 2018 is bekend. Voor een volledig overzicht zie: www.teamcompetities.nl  

Hieronder vindt u het overzicht van de TTvW-teams. 

Heren 1 Eredivisie   Dames 1 2eDivisie Noord  Heren 2 3eDivisie Noord  Heren 3 4eDivisie Noord  

 

27 mei:  Almere DUIN  13 mei: UTT    13 mei: UTT    13 mei: UTT 

 Triple mix    Team Time Trial   Team Time Trial   Team Time Trial  

10 juni: Amsterdam NW  27 mei: Almere DUIN  27 mei: Almere DUIN  27 mei: Almere DUIN 

 Sprint    Sprint (stayer)   Sprint (stayer)   Sprint (stayer)  

14 juli: Klazienaveen  8 juli: Utrecht   23 juni: Zeewolde  17 juni: Groningen 

 Sprint    Sprint    OD    OD 

25 aug.: Veenendaal  19 aug.: Enschede Rutbeek 14 juli: Klazienaveen  14 juli: Klazienaveen  

 NK OD    OD    Sprint    Sprint  

9 sept.: Challenge Almere 16 sept.: Nijmegen  16 sept.: Nijmegen  16 sept.: Nijmegen  

 Teamrelay   Z-F-L-Z-F-L   Z-F-L-Z-F-L   Z-F-L-Z-F-L 

   

mailto:penningmeester@ttvw.nl
http://www.teamcompetities.nl/
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Organisatie Hof van Twente Triathlon verder als stichting 

Met ingang van 2018 gaat de organisatie van de Hof van Twente Triathlon verder als stichting. Het bestuur van de 

organisatie, bestaande uit veelal TTvW-Leden, heeft dit besloten na de editie van 2017. Na kennisgeving van het 

democratische besluit, heeft het dagelijkste bestuur der vereniging ermee ingestemd om de voortgang en continuïteit van 

het prachtige evenement te waarborgen. De leden van de stichting zijn nu druk doende de stichting op poten te zetten.  

Als verenging blijven we nauw verbonden aan het evenement en juichen we het uiteraard toe dat leden van TTvW in de 

toekomst zitting blijven nemen in de organisatie. 

Hieronder een samenvatting van de overwegingen om deze stap te zetten, namens de organisatie van de HvT Triathlon. 

- Financiële risico’s vermijden. De vereniging kan nu niet de dupe worden van een financieel risico en omgekeerd. 

- Duidelijkheid en beslissingsrecht over gelden voor organisatie van de triathlon. 

- Belangrijke zaken lagen voorheen bij dagelijks bestuur m.b.t. juridische stem / beslissingsrecht. Door oprichting stichting krijgt 

de organisatie zelf deze mogelijkheden. (denk aan vergunningen, verzekeringen, e.d.) 

- Bij calamiteiten is de vereniging niet langer aansprakelijk. Die aansprakelijkheid ligt nu bij de stichting. 

Als vereniging blijven we natuurlijk dit prachtige evenement steunen en de verandering van 

organisatiestructuur verandert voor ons niets aan de inzet van ons als vereniging en leden. Wij hopen 

daarom gewoon op een grote inzet voor, tijdens en na het evenement. Meld je daarom t.z.t. aan als 

vrijwilliger en betrek waar mogelijk ook vrienden, buren, familie, enz. Zo maken we er met elkaar weer een 

prachtig evenement van. De triatlon Markelo is een wedstrijd voor iedereen en inmiddels een evenement 

dat de wedstrijd- en breedtesport in en rond Hof van Twente een geweldige boost geeft. 

 

27 mei: D-Day 

 

Na de bekendmaking van de nationale teamcompetities 

triathlon, waarbij TTvW met alle teams naar Almere 

DUIN afreist op 27 mei, is de organisatie van de HvT 

Triathlon direct bij elkaar gekomen om te kijken naar 

een alternatieve datum voor de 4e Univé Oost Hof van 

Twente Triathlon. Helaas lukt het om uiteenlopende 

redenen niet om de wedstrijd in Markelo te verplaatsen, 

waardoor een groot aantal TTvW-ers die dag niet in 

staat is als vrijwilliger te fungeren.  

 

Langs deze weg willen wij als bestuur al competitieleden 

met nadruk vragen zich wel in te zetten in de 

voorbereiding en waar mogelijk in de nazorg. Dus geef je 

t.z.t. alstublieft op als vrijwilliger op vrijdag en/of 

zaterdag in de opbouw en/of op zondag (als die 

mogelijkheid er is i.c.m. de wedstrijd in Almere) of 

wellicht nog op maandag in de nazorg. Dit evenement 

kan alleen slagen met een groot en enthousiast 

vrijwilligersbestand en wij als TTvW dienen daarin het 

goede voorbeeld te laten zien. 

 

 

Laten we met elkaar zorgen voor een net zo geslaagd evenement als voorgaande jaren. 

2 januari 2018 opening inschrijving 4e Univé Oost Hof van 

Twentetriathlon 

Traditiegetrouw start op 2 januari de inschrijving van de triatlhon. 

Wees er op tijd bij!  

Anders dan afgelopen jaar, moeten ook TTvW-leden het volledige 

inschrijfgeld betalen. 

Inschrijven: 
http://www.ntbinschrijvingen.nl/inschrijvingen/overzicht.asp?Code=2007051  

http://www.ntbinschrijvingen.nl/inschrijvingen/overzicht.asp?Code=2007051
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Oudejaarsshow Bike Totaal Bloemendal  

Voor de fietsliefhebber is het weer heerlijk vertoeven op de jaarlijkse Oudejaarsshow 

van Bike Totaal Bloemendal. Tussen Kerst en de jaarwisseling staat alles in het teken 

van spectaculaire opruimingen en de nieuwste producten voor 2018.  

Ook kan men zich opgeven voor de Virtuele Tijdrit. Hiermee kan kans gemaakt 

worden op prijzen die verdeeld worden over verschillende categorieën in Dames, 

Jeugd en Heren. 

Dit jaar is de Oudejaarsshow van woensdag 27 december t/m zaterdag 30 december 

2017.  

Kom gezellig langs, wij zorgen voor koffie! 

 

https://www.biketotaalbloemendal.nl/oudejaarsshow  

https://www.biketotaalbloemendal.nl/oudejaarsshow

