Wegseizoen 2018 bijna open
Beste Triatleten en vrienden van de vereniging.
Over 7 weken willen we weer opstarten met de
gezamenlijke fietstraining op de donderdagavond.
In maart kan er door een groep op de zaterdag en/of zondag gefietst worden. Een en ander
zal dan via de groep Whatsapp worden gecommuniceerd zoals wanneer en waarheen. Een
ieder die zich hier bij aan wil sluiten is welkom. Vertrek zal dan meestal zaterdag in de
middag zijn , en zondag in de ochtend. We vertrekken normaal vanaf de parkeerplaats van
het zwembad “De 5 heuvels” Markelo.
De donderdag fietstrainingsavond:
Vanaf donderdag 29 maart is de eerste trainingsavond. De eerste twee 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 19 april zijn de vertrektijden op de donderdagen om 18:45 uur.
In het naseizoen vertrekken we op 6 en 13 september wederom om 18:15 uur om de laatste
donderdag gezamenlijk af te sluiten met een hapje en een drankje bij de Pot of ergens
anders.
Heb je nog nooit meegefietst? Kom gerust en maak kennis met ons.
We verwachten wel dat als je erbij blijft je ook lid wordt van de vereniging. Afhankelijk van
de opkomst gaan we met 1 of 2 groepen fietsen.
Indien we 2 groepen maken is groep 1 voor de wat snelleren onder ons, en groep 2 voor een
wat gemachtigde snelheid.
Bij normale deelname maken we 1 groep waarbij we trachten het tempo aan te passen aan
een ieder. Het motto is nog steeds;
! Samen uit samen thuis op een veilige manier.
We zullen ook dit jaar wederom pogen wat meer variatie te gaan inbouwen.
Naast de gewone duurfiets avonden waarmee we de eerste weken opstarten om de conditie
weer wat op pijl te krijgen, zullen we bv een interval avond, vaartspel avond, een klim avond,
een kat en muizen avond, waaier rijden etc gaan plannen.
Niets moet, en alles mag zolang de veiligheid niet in gevaar komt.
Meld je aan via secretaris@ttvw.nl en laat hier je naam en 06…… achter zodat we je toe
kunnen voegen aan onze “Fiets groep TTvW” Whatsapp. Met deze Whatsapp wordt je op de
hoogte gehouden van eventuele veranderingen of afgelastingen. Ook kan hier gebruik worden
gemaakt om op andere dagen een fietsafspraak te regelen onderling.
Het fietsen met een helm is verplicht.
Ligsturen mogen bevestigd zijn maar niet worden gebruikt tijdens deze trainingsavonden. Alle
uitstekende delen dienen te zijn afgedopt.
Fietsen bij onze groep gebeurt op strikt eigen verantwoording.
We raden aan om altijd een gereedschap setje bij te hebben met een reserve binnenband
zodat een eventuele lekkage onderweg verholpen kan worden.
Tot ziens op onze trainingsuren.
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Terug op de kalender: Triathlon Stein
Beste sportvrienden,
Wellicht hebben jullie het al gehoord? Triathlon Stein staat weer op de
sportkalender van 2018! Met een geheel nieuwe stichting en een nieuw
bestuur gaan we dit fantastische evenement nieuw leven inblazen.
We willen jullie en jullie leden daarom van harte uitnodigen om deel te
nemen aan deze triathlon, die plaats vindt op 15 en 17 juni. Als jullie
deelnemen met minimaal vijf leden, dan mogen jullie één gratis startbewijs
weggeven/verloten onder jullie leden. Bekijk onze trailer
Programma
We hebben drie wedstrijden:
• Vrijdag 15 juni: Steinerbos Ironkids Triathlon
• Zondag 17 juni: Sprinttriathlon: 0,5 – 20 – 5 (kwalificatie EK
Schotland)
• Zondag 17 juni incourante afstand: 1 – 60 – 11 (ook mogelijk als
estafette)
Meer info kunnen jullie vinden op onze website: https://www.triathlonstein.nl/
Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten op 15 & 17 juni!

Vastgestelde data
toerritten fietsgroep:
29 april fietsen in Tecklenburg
10 mei fietsen naar de Posbank
20 mei fietsen naar Nordhorn
Het een en ander hierover zal
in de fietsapp gecommuniceerd
worden. Is hiervoor interesse,
kan het doorgegeven worden
aan secretaris@ttvw.nl

Wellicht kunnen/willen jullie dit bericht delen onder jullie leden.
Alvast bedankt!
Met sportieve groeten,
Stichting Triathlon Stein,
info@triathlon-stein.nl
www.triathlon-stein.nl

Samenwerking bonden: KNWU  NTB
Met je NTB licentie kun je deelnemen aan KNWU activiteiten waarbij je een basislicentie van de KNWU nodig hebt.
Deze 2 licenties zijn gelijk aan elkaar. In de winter en in het voorjaar geeft dit de triatleet de mogelijkheid deel te nemen
aan bijvoorbeeld de GOW competitie, als ook verschillende trainingskoersen.
Op 4, 11 en 18 maart kan er bijvoorbeeld in Enter gekoerst worden. Ook is er nog een trainingsronde in de maak die
zich in Markelo zal gaan afspelen. Als daarover concreet nieuws is, komt daar een nieuwsitem over.
Meer info over de KNWU activiteiten: https://www.knwu.nl/wegwielrennen/wedstrijdkalender
Meer info over de trainingrsitten in Enter: https://awvdezwaluwen.nl/voorjaarswedstrijden-enter-2018/
Meer info over de wintercompetitie van GOW: https://www.gow.nu/
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Extra bijlage namens de zwemcommissie

Beste leden van TTvW Hof van Twente,
Vanaf 18 juni 2018 zal de Zwemcommissie van TTvW Hof van Twente elke maandagavond (als het weer het
toelaat) een openwater training verzorgen. In 2017 zijn wij hiermee gestart en na alle positieve reacties gaan wij
ons in 2018 richten op duur en intervaltrainingen, hierdoor proberen wij de snelheid en het vermogen te
vergroten.
Dit jaar worden de trainingen verzorgd op 2 locaties en wel het Gasbroekplas te Bornebroek (ideaal voor
interval, duurinterval en techniektrainingen) en Bussloo te Bussloo (ideaal voor de duurtrainingen). Totaal
worden er 12 trainingen verzorgd op maandagavond startend vanaf 18 juni 2018 tot en met 10 september
2018. (Zie schema, 8 x Grasbroekplas en 4 x Bussloo)

Datum
18-06-2018
25-06-2018
02-07-2018
09-07-2018
16-07-2018
23-07-2018
30-07-2018
06-08-2018
13-08-2018
20-08-2018
27-08-2018
03-09-2018
10-09-2018

Plaats, tijdstip en training
Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00 Duurtraining
Bussloo (Bussloo) aanvang 19:00 Duurtraining
Het Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00, Intervaltraining
Het Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00 Interval of techniektraining
Het Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00, Intervaltraining
Bussloo (Bussloo) aanvang 19:00 Duurtraining
Bussloo (Bussloo) aanvang 19:00 Duurtraining
Het Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00 intervalduurtraining
Het Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00 intervalduurtraining
Het Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00, Intervaltraining
Bussloo (Bussloo) aanvang 19:00 Duurtraining
Bussloo (Bussloo) aanvang 19:00 Duurtraining
Het Grasbroekplas (Bornebroek) aanvang 19:00 Afsluitende openwater training

Bussloo:
Links op het plaatje is Bussloo te zien. De blauwe
lijn in het plaatje geeft een afstand weer van 3,3
km. Een mooie afstand om tijdens één avond af te
leggen. (mocht het te ver zijn dan zijn er meerdere
momenten waar je kunt kiezen om terug te gaan of
om een korte route te nemen.
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Grasbroekplas
Links op het plaatje is Grasbroekplas te zien. De
blauwe lijn in het plaatje geeft een afstand weer van
500 meter. Een mooi rondje om te gebruiken voor
duurinterval, interval en techniektrainingen. Het
Grasbroekplas heeft enkele tonnen in het water
liggen wat er voor zorgt dat je mooie richtpunten
hebt om naar toe te zwemmen.

Wanneer wel of geen wetsuit
De vraag wel of geen wetsuit aan tijdens de training is lastig op voorhand te beantwoorden. Dit is heel erg
afhankelijk van de tijd die je in het water doorbrengt, de watertemperatuur, welke training je afwerkt en
natuurlijk hoe goed kun je tegen de kou. Hieronder hebben wij een schema opgenomen, dit schema geeft een
indicatie wanneer je een wetsuit aan moet doen.
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Openwater trainingen
Om goed voorbereid aan de start te verschijnen van wedstrijden die in het open water plaats vinden is het van
belang dat je buiten gaat trainen. Zodra de temperatuur het toelaat zou je de trainingen die je normaal binnen
afwerkt voor 50% buiten moeten afwerken. Wanneer de temperatuur erg laag is kan 30 minuten zwemmen al
voldoende zijn. Het is van belang bij koud water dat je blijft zwemmen, door te zwemmen weert het lichaam
zich tegen de kou doordat het lichaam warmte produceert.
De trainingen zullen dan ook afgewerkt worden vergelijkend met hardlooptrainingen. Rustmomenten liggen in
het extensieve gedeelte, hierdoor zorg je ervoor dat je zo min mogelijk stil ligt en dus ook niet snel zult
afkoelen.
Aanmelden voor de trainingen
Mocht je mee willen trainen met de open water trainingen 2018 van TTvW Hof van Twente. Dit kan door te
reageren op de mail die wij hebben gestuurd. Geef in je bericht aan dat je graag mee wil trainen en vermeld je
naam en telefoonnummer.
Wanneer wij je aanmelding hebben ontvangen voegen wij jou toe aan de TTvW Open water training app
groep. In deze groep worden jullie op de hoogte gehouden van de trainingen, of de training wel doorgaat in
verband met het weer en kun je eventueel vragen stellen met betrekking tot de trainingen.
Eigen risico + zwemmen met een safe swimmer
Meedoen aan de open water trainingen 2018 van TTvW Hof van Twente is volledig op eigen risico. Het is
verstandig zeker bij de duurtrainingen om er voor te zorgen dat je een safe swimmer hebt (zie onderstaand een
foto als voorbeeld), tijdens duurtrainingen kan het zijn dat je een hele tijd alleen ligt in het water, mocht je
kramp krijgen is het handig dat je ergens op kunt leunen.

Onder andere verkrijgbaar bij: www.athletesportsworld.com

Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn dan kun je die ten alle tijden sturen naar
zwemcommissie@ttvw.nl
Met vriendelijke groet,
Emiel, Michel en Richard Huisken
Zwemcommissie TTvW Hof van Twente
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Namens organisatie Enschede Marathon
Op 22 april 2018 viert Enschede Marathon haar 50e editie. Wie jarig is trakteert! Speciaal voor deze gelegenheid
bieden wij NTB-verenigingsleden een korting van 15% op het inschrijfgeld.
Instructies:
• Inschrijven kan via het reguliere inschrijfformulier op onze website via:
https://www.enschedemarathon.nl/loop-mee/. Kies je afstand en gebruik hierbij de kortingscode
50EMau2018 en de korting wordt automatisch verwerkt.
• Vermeld bij deelname of je mee wilt doen aan het verenigingskampioenschap door de naam van je
vereniging in te vullen.
• Indien er al een inschrijving stuur dan een mailtje naar info@enschedemarathon.nl . Dan zorgen wij
ervoor dat 15% van het bedrag wordt teruggestort op de rekening.
• Wij rekenen erop dat je deelname aan Enschede Marathon zoveel mogelijk promoot en onze social
media kanalen in de gaten houdt!
De marathon heeft een nieuw parcours! Check voor meer informatie onze website.
Alvast hartelijk dank en tot 22 april 2018!

Amsterdamse triathlons
Wil jij gratis meedoen aan een triathlon? Dat kan!!
Wij van Amsterdam Sport Events organiseren deze zomer 5 triathlons waarbij we veel vrijwilligers
nodig hebben. Als jij op een van onze evenement helpt, bieden wij jou een gratis startnummer aan voor
een van onze wedstrijden!
Voor een hele dag hulp bieden wij een Sprint t.w.v. €39,95 of OD t.w.v. 64,95 en voor twee dagen hulp
kun je van ons ook een startbewijs Half Distance t.w.v. €140 krijgen. Je moet wel altijd zelf voor een
geldige licentie (of daglicentie) en een Mylaps chip zorgen en hulp is altijd voor een hele dag.
De data’s en tijden van onze evenementen in 2018 zijn:
20 mei in Hooddorp ( Hlmr meer Triatlon) van 07.30 – 19.00 uur
16 & 17 juni Zandvoort. Op 16 juni van 06.30 – 13.00 uur en op 17 juni van 10.00- 19.00 uur
(mogelijkheden om op het circuit van Zandvoort te overnachten in eigen tentje)
7 juli Amsterdam van 06.00 – 16.00 uur
18 augustus Ouderkerkerplas van 08.00 – 18.00 uur
29 september De bosbaan in Amsterdam van 08.00 – 18.00 uur
Wil je een startnummer voor sprint of OD  1 dag helpen
Wil je een startnummer halve afstand  2 dag helpen
Ben je geinteresseerd, neem contact op met:
jacqueline@sportevents.amsterdam
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Weer veel nieuws van Rosiir:
- Voor degene die dat nog niet hadden gezien: De Casco helmen zijn
weer terug bij Rosiir. De voorraad wordt opgebouwd en als je Rosiirlid wordt is het nergens goedkoper !
- Nieuw in het assortiment: Suddenrush
Een geconcentreerde energyshot. Vol guarana, slechts 11 gram en
barstensvol energie!
http://rosiir.com/nl/157-sudden-rush-guarana
- Zerodrag wielen van Intrepid!
Wat houd dat in zero-drag? Bij verder alle wielen zitten stapjes in de
body. Oftewel: als je freewheelt hoor je de tikjes, als je vervolgens
aanzet trap je even in het luchtledige. NIET BIJ INTREPID!
Zero-drag houd in direct grip, dus meteen vanuit freewheel naar
krachtoverbrenging. Uniek in Nederland, te zien op de Bike Motion
(stand Buzaglo) en binnen kort i.s.m. Buzaglo als eerste in Europa bij
Rosiir! http://rosiir.com/nl/intrepid-bike/1072-intrepid-zero-dragcarbon-wielen.html
- Het populaire ISM PN3.0 zadel is als deze nieuwsbrief is verspreid,
ook verkrijgbaar met accentkleuren: rose en blauw. De witte was al
beschikbaar.
http://rosiir.com/nl/ism-zadels/925-ism-pn30-triathlonzadel4716112789264.html?search_query=pn3&results=1
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