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Agenda: zie ook
www.ttvw.nl
28 okt: Diepe Hel
Holterbergloop

Divisieteams
Afgelopen jaar kwamen we met vier
teams uit in de nationale Teamcompetities.

3 nov: TTvW
feestmiddag
18 nov: Zevenheuvelenloop
24 nov: NTB
Congres
25 nov: Bovenbergloop
23 dec: ATBtocht Markelo
ALVAST OP JE
TRIATHLON
KALENDER
26 mei: 5e Univé
Oost Hof van
Twente Triathlon

29 jun: International Triathlon
Holten

Drie herenteams en
één damesteam gingen de strijd
aan in de verschillende divisies.
Hierbij in het kort de eindstanden. Voor verslagen verwijzen
we graag naar de persberichten
op www.ttvw.nl

2 8 - 1 0 - 2 0 1 8

Rosiir / TTvW Hof van
Twente 2 (HEREN 2)
3eDivisie Noord
Enschede 13 mei: 2e
Almere 27 mei: 8e
Zeewolde 23 juni: 3e

Rosiir-Tjellens / TTvW Hof
van Twente 1 (Heren 1)
Eredivisie
Almere 27 mei: 10e

Klazienaveen 14 juli: 6e

Amsterdam Nw-West 16 juni: 12e

Nijmegen 16 sept.: 7e

Klazienaveen 15 juli: 11e

Totaal: 4e PROMOTIE

Veenendaal 18 aug.: 9e
Almere 9 sept.: 14e

Wensink-Benro / TTvW
Hof van Twente (DAMES 1)
2eDivisie Noord

Totaal: 12e

Enschede 13 mei: 1e
Almere 27 mei: 1e

TTvW Hof van Twente 3
(HEREN 3) 4eDivisie Noord
Enschede 13 mei: 11e
Almere 27 mei: 15e
Groningen 17 juni: 12e
Klazienaveen 14 juli: 11e

Utrecht 8 juli: 1e
Enschede 19 aug.: 1e
Nijjmegen 16 sept.: 1e
Totaal: 1e

ONGESLAGEN

KAMPIOEN, SUPERPROMOTIE
NAAR DE EREDIVISIE

Nijmegen 16 sept.: 16e
Totaal: 11e

Plus Blankhorst Sponsoractie
Tot 25 november as. kan er nog gespaard worden
voor de sponsoractie van Plus Blankhorst.
Tot nu toe staat de teller rond de €230,Een mooi bedrag natuurlijk, maar alles wat het
nog meer wordt is mooi meegenomen.
We zijn nog bezig met het opzetten van een “ludieke” actie om extra punten te scoren. Het voorstel ligt bij de
Plus om op een moment met een aantal TTvW’ers klanten te helpen met het inpakken en dragen van de boodschappen. Tot nog toe ligt het voorstel 2 november van 18.30 tot 20.00 uur of 9 november van 18.30 tot
20.00 uur.
Wat het definitieve moment ook wordt, alle hulp is van harte welkom en dat alles om een extra groot bedrag
te kunnen behalen. Wil je helpen? Meld je dan aan via voorzitter@ttvw.nl met als onderwerp: hulp Plusactie
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Nieuwe leden organisatie HvT Tri
Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe organisatiecommissie voor de UnivéOost Hof van Twente Triathlon gevormd.

De huidige organisatie bestaat
uit:

Een aantal enthousiaste leden
en niet-leden meldden zich
tijdens de inspiratieavond.
Naderhand zijn er een 8 mensen bijeen gekomen om de
kar voor de 5e editie te gaan
trekken. Het dagelijks bestuur
van de vereniging verricht nog
hulp op de achtergrond in
deze periode en wellicht nog
wel langer.

Erik Maartens

Annedien Enter
Brian Morssinkhof
Gerben Heimerink
Maureen Hazenkamp-Vorstens

Niels Hollander

Sabine Boshuis. Zij heeft helaas te kennen moeten geven
dat ze de voorzittersrol niet
kan voortzetten vanwege
privéomstandigheden.
André Blumink zal het opzetten van de wisselzone blijven
doen.

Remco Geerdink
Jan Haas
De oplettende lezer mist hier
waarschijnlijk de naam van

Einde Eredivisie mannen TTvW
Na 4 jaar Eredivisie komt er
in 2019 helaas geen vervolg
aan de strijd in de Eredivisie
mannen voor TTvW.
Na het wegvallen van enkele
regionale / lokale sterkhouders in de afgelopen jaren was
het jaarlijks een hele klus om
een team compleet te krijgen.
Afgelopen jaar was het met
de inzet van 4 buitenlanders
soms al een vreemdelingenlegioen, waarbij gezegd moet
worden: een sterk en gemotiveerd legioen, dat wel!
Na afloop van het afgelopen
seizoen gaf Rudi Jansen te
kennen niet door te gaan met
het uitkomen voor een team,
sterker nog; hij stopt voor
onbepaalde tijd helemaal met
triathlon om helemaal blessurevrij te worden. Hij gaat zich
in 2019 richten op de wielersport met een amateurlicentie. Hij blijft wel TTvW lid.
Joost Somsen maakt een
transfer naar de nr. 4 van
afgelopen jaar; TCT Enschede.
Koen Vossers stopt als Eredivisieatleet, maar blijft wel bij
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de vereniging.

LD carrière.

Martijn Paalman maakt, na
bekendmaking van het stoppen van TTvW, de overstap
naar Fitness Occassions / Step
-One.

Na 2 redelijk stabiele jaren moest
er na 2017 ook afscheid genomen
worden van Niels Hollander
(aanhoudend blessureleed) en
Ruben Geys (LD Pro carrière).

Sanne Swolfs zet zijn individuele loopbaan voort.

“Het kampioenschap in de 1eDivisie, waar we echt als team acteerden en de 4 jaren Eredivisie
ervaring die ons nooit meer
wordt afgenomen, zijn toch de
dingen waar ik heel trots op ben”,
aldus Rudi Jansen.

Oliver Brammen en Florian
Plambeck zetten hun carrière
in Duitsland voort bij Triteam Hagen.
Marvin Beckemper gaat individueel verder.
In 2014 werd het team bij hun
debuut kampioen in de 1eDivisie en promoveerde het
naar de Eredivisie.
Na dat 1e jaar moest er direct al afscheid genomen worden van 3 leden. Omar Cornelis kwam nog een aantal
wedstrijden uit in de Eredivisie, maar moest vanwege
gezondheidsredenen stoppen
met topsport. Thijs Wiggers
richtte zich toch op de hem
geliefde duathlon en Niels
Esmeijer richtte zich op zijn

De mooiste wedstrijd was wellicht wel die in Almere Duin
2014, waar TTvW met een volledig podium de winst wist te pakken. Omar, Rudi en Koen bezetten daar die 1e drie plekken,
Erik Lentfert en Berto Somsen
worden ook hartelijk bedankt
voor al hun inzet in de afgelopen
jaren.
Ook alle sponsoren, hartelijk
dank!
Tjellens, Rosiir, AthleteSportsWorld.com en Bike Totaal Bloemendal
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Bestelronde kleding

Rudi Jansen stopt

gecanceld

met triathlon

Door te weinig animo, is er geen
bestelronde voor kleding uitgegaan dit najaar.

“Vanwege aanhoudend blessureleed
stop ik voor onbepaalde tijd met
triathlons. De frustratie van het constant niet kunnen hardlopen is groter
dan het plezier van het uitoefenen van
triathlon. Dat heeft er na lange tijd
wikken en wegen voor gezorgd dat ik
heb besloten te stoppen.

We einde winter of begin voorjaar
2019 weer een nieuwe sessie te
gaan doen.

Komend jaar gebruik ik om plezier in
sporten terug te vinden en dat doe ik
in de wielersport waar ik met een
amateurlicentie wedstrijden zal gaan
starten.
Ik blijf gewoon aan als voorzitter en
blijft tevens de commissies en rollen
vervullen die ik al doe”.

TTvW feestmiddag
De blaadjes vallen inmiddels weer van de bomen, de
dagen worden korter... Kortom; Het triatlonseizoen zit
er weer op.
Graag willen we, voordat de fiets weer in de winterstalling staat en de cross-schoenen ontdaan zijn van de
modder van het vorige seizoen, nog even feestelijk
stilstaan bij alle ervaringen, prestaties en andere unieke
momenten van het afgelopen seizoen.
Misschien zelfs al wel een beetje verheugen en vooruitblikken op volgend seizoen.
Gezellig met een hapje, een drankje en een beetje
sportiviteit!
Zaterdag 3 november is de seizoensafsluiter. Je kunt je
nog aanmelden: feestcommissie@ttvw.nl
Details over de invulling volgen nog.
Het begint om 16.00 uur in de kantine van AV Goor.

Bike Totaal Bloemendal
Bij Bike Totaal Bloemendal kun je
terecht voor expertise op gebied
van fietsen, racefietsen, mountainbiken en alles wat daarbij komt
kijken.

jaar 5% van de totale omzet gemaakt door TTvW leden.

Voordeel voor leden en vereniging.
Alle leden van TTvW ontvangen
10% korting op kleding, accessoires en onderdelen. De vereniging
ontvangt aan het einde van het

Erik Leemkuil en Michel Huisken stoppen noodgedwongen als bestuurslid
Vanwege gezondheidsproblemen moet Erik Leemkuil zijn functie als bestuurslid per direct neerleggen. De vermoeidheid en pijn die
hem parten spelen rondom de aandoening aan zijn voet zorgen ervoor dat hij naast zijn werkzaamheden als directeur bij Rosiir niet
meer taken daarbuiten kan uitvoeren.
Michel Huisken stopt tevens als bestuurslid. Bij hem gelden ook gezondheidsproblemen als reden om dit besluit te moeten nemen.
Om deze redenen zijn we op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Ben je geïnteresseerd om toe te treden tot het bestuur en zie je
het zitten om mee te denken met de ontwikkeling van de vereniging en de (lokale en regionale) triathlonsport in het algemeen?
Meld je dan aan via voorzitter@ttvw.nl. Ook voor vragen en/of opmerkingen kan je bij de voorzitter terecht.
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