Informatie dames team

Anne Oltvoort
Mijn naam is Anne Oltvoort, geboren op 29 december 1992 en opgegroeid in Laren GLD.
Tegenwoordig woonachtig in het centrum van Borculo. Ik ben master student psychologie aan de
Universiteit Twente en hoop in de zomer van 2018 klaar te zijn zodat ik kan gaan werken.
De eerste triathlon die ik zag was de triathlon van Holten. Ik vond dit zo mooi, dat ik meteen besloot
me in te schrijven voor het volgende jaar. Sinds toen heb ik de smaak te pakken en ben ik steeds
meer wedstrijden gaan doen. Mijn vriend doet ook triathlon, dus sinds ik hem ken trainen we veel
samen en ben ik er serieuzer in geworden.
Vorig jaar werd ik gevraagd door het dames team van TTvW om bij een aantal wedstrijden in te
vallen. Ik vond de wedstrijden zo leuk dat ik besloot om me bij het team aan te sluiten. Erg leuk om in
contact te zijn met een groep meiden met dezelfde hobby/passie.

Sarah-Lynn Reuver
Ik ben Sarah-Lynn Reuver, geboren op 27 september 1986 in Tiel. Sinds 3 jaar woon ik in Wijhe,
samen met mijn bruine labrador die luistert naar de naam “Ollie”. Tevens trouwe trainingsmaatje!
Ik ben in 2008 afgestuurd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) en sindsdien full time
werkzaam als docent in het Voortgezet Onderwijs. Naast het vak gym, gezonde leefstijl en
mentoraat, ben ik in 2017 begonnen met een opleiding in Wageningen om het vak dier en plant te
mogen geven, oftewel biologie en natuurkunde. Super interessant en ik hoop deze opleiding in 2019
te kunnen afronden.
Van oorsprong ben ik een zwemmer, maar al gauw vond ik het fietsen en lopen ook leuk. Door vele
verhuizingen heb ik de laatste jaren de focus meer gelegd op het fietsen en lopen. Lopen ging steeds
beter en daardoor ben ik het ook steeds leuker gaan vinden. Eerst alleen 10 km wedstrijden, maar
inmiddels heb ik al een aantal hele marathons op mijn naam staan. Triathlon blijft mijn passie,
heerlijk om constant je grenzen op te zoeken. De variatie in de verschillende trainingsvormen houden
je trainingen leuk, hierdoor blijf je gemotiveerd!
Allereerst heb ik voor mijzelf het doel gesteld om beter te gaan zwemmen, dit betekent dat ik mijn
trainingen anders moet gaan indelen. Ook vind ik het spannend om samen naar iets toe te trainen, ik
ben nooit lid geweest van een vereniging en heb altijd in mijn eentje getraind. Ik heb zin in
aankomend seizoen!

Janneke Logtenberg
Mijn naam is Janneke Logtenberg en op 31 oktober 1989 geboren in Lochem. In 2014 ben ik
afgestudeerd in de opleiding bedrijfsmanagement. Na een wereldreis en 2 jaar werkervaring bij
Smurfit Kappa Zedek ben ik 1 november werkzaam bij Mainfreight Europe als future supply chain
leader.
Naast het studeren/werken zat ik nooit stil. Ik heb ongeveer 13 jaar gevoetbald, maar door een
blessure ben ik hiermee gestopt. Tijdens mijn reis heb ik goed kunnen nadenken wat ik aan sport zou
willen doen. Triathlon heeft mijn aandacht getrokken door de diversiteit van de sporten. Je kan
wisselvallig trainen en het is een uitdaging om tijdens het hardlopen nog steeds energie te hebben
om een mooie tijd neer te zetten. Bij terugkomst van mijn reis heb ik met ingeschreven voor een
wedstrijd om te ervaren hoe het nu echt is en ik was direct verkocht. Het jaar 2016 was voor mij het
eerste jaar dat ik mij echt op de sport heb gericht en het heeft me doen besluiten me bij een team te
voegen.
Vorig jaar heb ik morgen ervaren hoe het is om deel te nemen aan de competitie met dit team en dit
was echt heel leuk waarbij we helaas nog niet voor promotie in aanmerking zijn gekomen. Nu het
nieuwe jaar eraan komt zijn er 3 doelen die ik gesteld heb. Zwemmen (mijn zwakste onderdeel), daar
wil ik tijd in gaan winnen. Het liefst zou ik de 500 meter binnen 9 minuten gaan zwemmen. Daarnaast
ga ik de marathon van Rotterdam lopen, deze wil ik onder de 4 uur lopen en ik wil als team
promoveren!
Mieke Prins
Ik ben Mieke Prins, geboren 31 mei 1990. Ik ben in 2011 afgestuurd als verpleegkundige en
momenteel werkzaam als zorgcoördinator in Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn op de afdeling
chirurgie. Hier heb ik het aandachtsveld vaatchirurgie.
In 2007 heb ik voor het eerst meegedaan met de triathlon Holten. Dit begon eigenlijk als een grap, als
echte Holtenaar moet je toch immers ooit een keer hebben mee gedaan aan deze wedstrijd. Daarna
heb ik een aantal jaren jaarlijks aan dit evenement deelgenomen. Toen ik in 2010 mijn vriend leerde
kennen heeft het trainen wat serieuzere vormen aangenomen. Van 1 triathlon per jaar naar
meerdere en in combinatie met hardloopwedstrijden. De laatste jaren heb ik me enorm ontwikkeld
en ook diverse malen op podia gestaan in triathlons hier in de regio.
In 2016 was ik bij de oprichting van het dames team aanwezig. Sinds dien doe ik ook mee in de 2e
divisie. Ik beleef veel plezier aan de wedstrijden en samen op trekken met de dames.
Mijn droom is ooit nog om in de eredivisie uit te komen met het dames team. Ik hoop dan ook dit
jaar met het team de eerste stap hier naar toe te kunnen maken door te promoveren naar de 1e
divisie.

Maren Kuipers
Ik ben Maren Kuipers, 21 jaar oud. In 2015 deed ik voor het eerst mee aan een triatlon en ben sinds
2016 teamlid van het TTVW Hof van Twente damesteam.
In het dagelijkse leven werk ik als wijkverpleegkundige in Goor. Naast mijn werk doe ik een master
aan de Universiteit Utrecht.

Door een blessure in 2016 ben ik momenteel geen actief lid, afgelopen november ben ik geopereerd
aan een sportblessure. Ik ben momenteel langzaam aan het opbouwen en hoop aan het einde van
het triatlonseizoen een achtste triatlon te kunnen doen.
Naast het aanmoedigen van het team zal ik niet actief deelnemen aan wedstrijden.
Annedien Enter

Ik ben Annedien Enter, coach van het damesteam. Ik ben planner van beroep, woonachtig in
Markelo en 43 jaar oud. Ik ben actief in de triathlonsport sinds 2003, op recreatief niveau.
Beste prestatie; 3e plaats niet-Holtenaren bij 1/8 van Holten. Mijn doelen voor 2018: in top 5
van 2e divisie eindigen met het dames team en zelf de halve triatlon van Vichy voltooien.
Laura van der Neut
Ik ben Laura van der Neut, 20 jaar en kom uit Holten. Ik heb vanaf mijn zesde jaar bij ZPC de Hof in
Markelo/Goor gezwommen, waar ik nog steeds actief ben. Via het jaarlijkse evenement de triathlon
Holten, ben ik in aanraking gekomen met de triathlon. Na eerst drie keer te zijn gestart met de
zwemloop was ik toe aan het echte werk: een triathlon. Omdat ik graag wedstrijden in teamverband
wilde doen kwam ik terecht bij het damesteam van TTvW Hof van Twente. Inmiddels zijn we nu een
paar jaar verder en hebben we een breed, gezellig en fanatiek damesteam opgebouwd.
Mijn hoogtepunt binnen de triathlon sport was toch wel mijn WK deelname in de age group in
Rotterdam afgelopen jaar. Naast al het sporten ben ik druk met mijn studie Creative Technology aan
de Universiteit Twente. Afgelopen jaren heb ik samen met dit team leuke en gezellig seizoen gehad
en ik kijk uit naar de komende wedstrijden!
Karen Eshuis
Ik ben Karen Eshuis en woonachtig in Markelo
"Het begon met een weddenschap in de kroeg. En zo nam ik meer dan 10 jaar geleden deel aan de
stadstriatlon van Hellas Utrecht. Ik was meteen verkocht en besloot om lid te worden. Na een
verhuizing naar Twente, stapte ik over naar TTvW. Daar train ik met veel plezier in de damesploeg,
voor de tweede divisie. Met als persoonlijk klapstuk de hele triatlon, ruim 1,5 jaar geleden. Vanwege
een knieblessure staak ik de lange afstanden, maar wie weet zitten er dit seizoen weer korte triatlons
in de benen."

Riande van Weezep
Ik ben Riande van Weezep, 29 jaar oud en kom uit Nijverdal. Sinds een paar jaar woon in
samen met triathleet Maarten in Wierden. Ik ben werkzaam als fysiotherapeut en hoop in juni
dit jaar de master tot Geriatrie Fysiotherapeut af te ronden.
In het verleden heb ik veel geturnd, daarna verschillende sporten gedaan zoals: jazz, klimmen,
mountainbiken, hardlopen en acroturnen. 4,5 jaar geleden ben ik aangestoken met het
triathlonvirus door mijn vriend, die al meerdere jaren aan triathlon deed. Ik ben lid geworden
van triathlon vereniging Argo in Wierden en begonnen met een paar korte wedstrijden in de
buurt. Ik vond de sport zo leuk dat ik het jaar erop veel wedstrijden heb gedaan, vooral korte
afstanden maar af en toe een kwart of OD. Ik mistte wel een beetje het samen trainen met
andere dames, helaas zijn er nog te weinig dames lid van de vereniging. Via via hoorde ik over een
dames team in Markelo, ik heb gelijk gereageerd en mij zo aangesloten bij het TTvW dames team.
De afgelopen 2 jaar heb ik al erg leuk ervaren om samen met dit team. Een team wedstrijd maakt een
individuele sport toch een beetje een team sport. Samen naar wedstrijden toe trainen, samen

wedstrijden uitvoeren en na de wedstrijd gezellig uit eten!! Ik vind alle 3 de sporten leuk maar
wielrennen heeft toch wel mijn voorkeur. Ik kan echt genieten van mooie lange tochten (in de zon).
Ik heb niet echt 1 uitschieter qua sport, ik ben een beetje gemiddeld op alle 3 de sporten. Oja ‘
de wissel’, dat is mijn snelste onderdeel haha. Ik zou heel graag langere afstanden gaan doen maar
door een knieblessure sinds 3 jaar is veel verder lopen dan 5 km helaas niet mogelijk en moet ik het
helaas bij korte afstanden houden. In de toekomst zou ik heel graag een halve of misschien ooi
t een hele doen als mijn knie dit ooit toe laat. Ik wil het komende jaar in ieder geval knallen op
wedstrijden met ons team!!! Daarnaast zal ik individueel op een paar korte wedstrijden starten.
Kimberley Kranenberg
Mijn naam is Kimberley Kranenberg. Ik ben 23 jaar oud en woon tegenwoordig in Hengevelde. Ik ben
sinds 1 februari 2018 afgestudeerd als fysiotherapeut en momenteel werkzaam als fysiotherapeut in
het Heracles stadion. Daarnaast werk ik ook nog op zwembad ‘de vijf heuvels’ in Markelo waar ik
voornamelijk te vinden ben achter de kassa, in de horeca en als toezichthouder.
Op 6-jarige leeftijd ben ik na het behalen van mijn zwemdiploma B gaan zwemmen bij zwemclub ‘De
Whee’. Nu 17 jaar later ben ik nog steeds zeer actief in de zwemwereld. Afgelopen jaren heb ik
deelgenomen aan wedstrijden op regionaal en nationaal niveau. Nadat een aantal teamgenoten de
overstap hebben gemaakt van wedstrijdzwemmen naar de triatlon heeft dit mij aan het denken
gezet of triatlon ook niet iets voor mij was. Uiteindelijk heb ik me overlaten halen om te ervaren wat
het is om mee te doen aan een triatlon. Sinds de triatlon van Markelo, waar ik als 2de dame uit de Hof
van Twente ben geëindigd, maak ik deel uit van het TTvW dames team. Gezien het blessureleed
binnen het team stond voor mij als tweede wedstrijd gelijk een OD op het programma. Een derde
wedstrijd in Bathmen leidde tot een 2e plek bij de dames overall. Mooie eerste 3 wedstrijden zeg ik
zo  !
Voor komend triatlonseizoen heb ik zelf niet een specifiek doel. Gezien de nodige blessures die zich
afgelopen jaar voordeden hoop ik komend triatlonseizoen pijnvrij te kunnen sporten. Daarnaast ben
ik erg benieuwd of ik dit seizoen mijzelf kan verbeteren t.o.v. vorige seizoen. Als team hebben we wel
een doel namelijk promotie naar de eerste divisie. Ik zeg “op naar komend seizoen”!

