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Welkom bij onze TRT 

newsletter. Een newsletter die 

geregeld de revue zal passeren 

om de leden, de sponsors en de 

supporters te informeren van 

alle nieuwtjes en aanstaande 

evenementen. 

 

In onze tweede editie 

blikken we terug op een reeds 

zeer fijne start van het nieuwe 

jaar. Verder zetten we onze 

nieuwe sponsors in de 

spotlights. Last but not least, 

komen onze stages en 

evenementen aan bod. 
 

INDOOR 
CYCLING 

Onze jaarlijkse afspraak op de 
piste was opnieuw een succes!  
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DE RONDE VOOR 
FLANDRIENS & 

BOURGONDIËRS 

De Ronde voor Flandriens & 
Bourgondiërs door ons team in 
samenwerking met Pleasures 

Boutique, Sanas en onze andere 
sponsors. 
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SPONSORS 

In onze vaste rubriek zetten we 
steevast één of meerdere 

sponsors in de spotlight. In deze 
editie zijn dit Zuiver op de Graat 

en Sportcareers. 
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VARIA 

• Bezoekje aan Runderwear 

• Stages 2020 

• Fotoshoot bij DVfoto 

• Wedstrijdplanning ‘20 

• Extra zwemmoment 
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EDDY MERCKX IS (WAS)  

VAN ONS! 

  

Indoor Cycling ‘20  
Op zondag 20 januari verenigden de fietsliefhebbers van tri-runderwear team zich voor een sportieve uitdaging, voor sommigen 

helemaal nieuw, voor anderen een oude liefde: piste rijden!  

Iedereen kreeg een pistefiets op maat, waarna enkelen met grote ogen, een verwonderde blik en een fiets op de schouder de piste 

binnenwandelden. Voor de ervaren piste rijders was er geen tijd te verliezen: zij begonnen onmiddellijk de beentjes los te rijden. 

Voor de groentjes werd er eerst een korte, algemene uitleg en wat tips 

meegegeven alvorens zij zich op de piste waagden. Na de belangrijkste 

aandachtspunten te hebben overlopen, begonnen ook zij met volle goesting 

aan een paar verkenningsrondjes. De andere fietsers waren op dat moment 

al stevig aan het doorrijden, met hier en daar een treintje, en af en toe eens 

een vrouw op kop (joepie!). De starters mochten ondertussen onder 

goedkeurende blik van de instructeur ook het platte stuk van de piste 

verlaten en op de schuine randen gaan rijden. Na een paar keer op en af (stijl 

hoor, zo’n piste!) was de stress gezakt en bleef enkel het plezier over. Wat een zaligheid om die beentjes te laten afzien! Wat een 

zaligheid om in een treintje de piste rond te knallen! Wat een zaligheid om zo hard als je kan tegen de randen op te rijden! Toen 

iedereen het plezier van treintje rijden had ontdekt, ontdekten we ook de gevaren ervan als er verschillenden te dicht op elkaar 

zitten: Daan moest uitwijken om een fietser voor hem te laten voorgaan en vloog in hoge snelheid uit de bocht; een spectaculair 

zicht! Gelukkig bleef de schade beperkt tot een schaafwonde en een kapotte broek! Na ongeveer 2,5u waarin de fietsers zich 

uitleefden ‘like a kid in a candy store’, waren de longen leeg en de beentjes moe: tijd voor een douche en een welverdiende 

verfrissing. Afsluiten deden de sportievelingen in stijl: met een pintje en een goeie bord pasta in de Walrus. (IV) 
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Thank 

You 

  

Sponsors  
 

Het toepasselijke ontwerp met onze fiere partner maakt ons 

goed herkenbaar in de Gentse wateren. Het had zowaar een 

anti-doping standpunt op zich kunnen zijn, maar welk verhaal 

schuilt er achter de "Zuiver op de graat" partnership?  

Onze nieuwe sponsor is een gekende vis- en delicatessenwinkel 

gelegen onder de E17-

viaduct in Gentbrugge. 

Zaakvoerder Batughan 

Kolcu is wereldberoemd 

in Gent en omstreken 

voor zijn vis-enthousiasme en sappig Gents-accent. De oud-

leerling van Guido Meersschaut maakt steeds tijd voor een 

praatje en helpt je een keuze te maken in het ruime 

toogassortiment. Breng best een warme sjaal mee want het is er 

ijskoud binnen, net zoals een echte vismarkt. De verse vis 

wordt ter plekke op het blok vakkundig gefileerd. Online 

bestellen is ook mogelijk, dat doe je eenvoudig op de website. 

Als hard trainende triatleten zijn wij vanzelf geïnteresseerd in 

kwaliteitsvolle voedingsstoffen voor een uitstekend herstel. 

Met 10% ledenkorting profiteren we van deze visdelicatessen 

en een niet onbelangrijke bron van omega 3 vetzuren. 

"Zuiver op de graat" is gecharmeerd voor ons Gentse 

triatlonverhaal en steunt met veel passie ons jonge team. (LV) 

Sportcareers 
Sportcareers is in de eerste plaats een vacaturesite, die de 

missing link is tussen mensen die bewust kiezen voor de 

sportsector en werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerde 

medewerkers met kennis van en passie voor sport. Sinds een 

aantal jaar is het veel meer dan alleen een online website. Er 

wordt steeds vaker offline beroep gedaan op Sportcareers om 

in contact te komen met professionals uit de sportbusiness voor 

allerhande samenwerkingen. Sportcareers is bovendien ook de 

bron geworden om up-to-date te blijven over ontwikkelingen, 

opleidingen, cursussen en evenementen in de sportbusiness. 

Joris Piette, eigenaar van Sportcareers, werd door Stijn Tuytens 

benaderd en was meteen geïntrigeerd door de missie en visie 

van het team. Samen met TRT wil hij Sportcareers alsook TRT 

uitbouwen tot een groter geheel. Omdat TRT zo’n familiale en 

toffe sfeer bevat, denkt hij zeker de juiste mensen te bereiken 

voor de jobs die Sportcareers mogelijks te bieden heeft. (ST) 

Zuiver op de graat 

Gedaan met vervelende loshangende 

haren in het zwembadwater. Onze 

nieuwste clubzwemmutsen doen ons 

zo mogelijk nóg sneller voortbewegen in het water. 
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DE RONDE VOOR FLANDRIENS & BOURGONDIËRS  

by Tri-Runderwear-Team & Pleasures Boutique 

 

De koers is van de triatleten. 

Ook al zwemmen we liever eerst en doen we vaak nog een loopje na het fietsen, zijn met we TRT ook fan van 'De Koers' an sich. 

Daarom organiseren we onze eigenste Ronde Van Vlaanderen dag. Zondag 5 april zal in het teken staan van samen eten, fietsen, 

eten, koers kijken en-het seizoen is toch nog niet begonnen-drinken. 

Na een goed gespijsd Flandrien ontbijt springen we de fiets op voor een ritje waarbij we een SANAS bevoorrading aan het 

parcours inlassen om de renners te zien passeren. Na de rit wacht er een heerlijk en uitgebreid pasta buffet op ons om de 

ontknoping van de koers op groot scherm te volgen. 
 

Cool denk je! Wat maakt het nog cooler? Iedereen is welkom. Dus nodig je vrienden en familie uit. Of ze nu zelf ook fietsen of 

graag voor de buis hangen en genieten van de atmosfeer. Voor de sportieve mini-me's voorzien we zelfs een springkasteel. 
 

We hebben enkele formules uitgewerkt zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. Hongerig, dorstig of sportief, voor ieder wat 

wils. Inschrijven via deze link. 

 

WinWin 

Alle mogelijke opbrengsten investeren we uiteraard in onze werking.We rekenen op jullie talrijke aanwezigheid en ook jullie 

hulp. Laat gerust iets weten als je mee wilt helpen opbouwen, fietsrit begeleiden, pintjes tappen... 

PS voor de leden: als je 6 referrals achter jouw naam staan hebt en je doet 1 shiftje, wordt de inschrijving voor het evenement 

gratis!  

(MD) 

 

 
 

 

 

 

https://www.tri-runderwear-team.be/trteam-at-rvv/
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VARIA 

   

Op bezoek bij Runderwear 
In januari hebben we met een paar, o.a. ook nieuw 

lid Tim, de oversteek gedaan naar de UK voor een 

bezoekje aan Runderwear. Het was een super 

leuke en warme ontmoeting waarbij we een 

aantal nieuwe producten hebben mogen testen 

tijdens een prachtige trailrun. De merino 

onderbroeken en de base layers zijn absolute 

aanraders! Twijfel niet om de jouwe te bestellen! 

Geen lid, gebruik dan deze promocode voor 15% 

korting: TRIRUNDERWEARTEAM15. (PS) 

 Fotoshoot @ DVfoto 
Dinsdag 5 mei staat toch al in je agenda? 

 

Dan vindt onze jaarlijkse fotoshoot plaats. Breng je 

volledige sportuitrusting mee en haal maar je beste 

model skills uit de kast voor zowel team- als 

individuele foto’s. 

• Place to be: Morinnestraat 32 - 8500 Kortrijk 

• Wanneer: 5 mei om 19u45 

Dit is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via deze 

link. (CV) 

 Extra zwemmoment 
Voor diegene die graag wat kilometers knallen in 

het zwembad, goed nieuws! Er is nu ook de 

mogelijkheid om op woensdagavond anderhalf 

uur te zwemmen (20:30 - 22:00) in het zwembad 

Rozebroeken. Voorlopig houden we de 

techniektraining op donderdag, maar dit zou 

kunnen veranderen, gezien we dan beschikken 

over twee 25m baantjes net naast de kant. We’ll 

keep you updated! See you in the pool! (BV) 

 

Stages 2020 
Het Tri-Weekend in de Ardennen legt de focus 

op zowel lopen, zwemmen als fietsen, maar we 

profiteren natuurlijk extra van de vele 

hoogtemeters die de Ardennen te bieden hebben. 

Het Tri-Weekend is perfect geschikt voor 

verschillende niveaus, bovendien ook voor niet-

triatleten. Snel inschrijven (link), vooraleer alle 

plaatsjes ingenomen zijn! Tour Des Alpes mag je 

zeker ook niet missen... Samen bekende cols als 

col de la Madeleine en  col du Galibier trotseren... 

er bestaat toch niets beters? 😉 Opnieuw 

budgetvriendelijk & voor  verschillende niveaus. 

Inschrijven via deze link. (CV) 

 Wedstrijdplanning ‘20 
WANTED - Supporters en sfeer... veel sfeer! 

 

Het TRTeam is uitstekend vertegenwoordigd dit jaar 

in het wedstrijd-circuit. 💪🏼 

5 zotten wagen zich zelfs aan een volledige triatlon in 

2020: Geert (IM Taillin), Kenneth (IM Hamburg), PJ 

(Cascais), Daan en Charlotte (IM Barcelona).  

De wedstrijd waar je de meeste TRT’ers kan vinden 

is het BK ploegen in Doornik op 3 mei en de triatlon 

van Deinze op 23 augustus.  

PS: allemaal massaal  op post om onze topper 

Liesbeth op het BK halve triatlon naar een topplaats 

te cheeren? (CV) 

 * Onderwerpen en foto’s voor de volgende 

edities van de TRTeam newsletter zijn 

steeds welkom op  

team@tri-runderwear-team.be. 

 

 

https://www.tri-runderwear-team.be/team-fotoshoot-dv/
https://www.tri-runderwear-team.be/tri-weekend/
https://www.tri-runderwear-team.be/tour-des-alpes/

