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Welkom bij de eerste TRT 
newsletter van 2021! Een 
newsletter die geregeld de 
revue zal passeren om de 
leden, de sponsors en de 
supporters te informeren over 
wat er leeft in het team, de 
nieuwtjes en aanstaande 
evenementen. 
 
In deze editie blikken we 
terug op een speciaal jaar, 
maar kijken we vooral vooruit!  
Verder zetten we onze 
sponsors in de spotlights en 
laten we de leden zelf aan het 
woord. 

 

WIST JE DAT…? 
Alles wat je wil weten over de 

gebeurtenissen van 2020 & 2021 
en meer, kort en bondig opgelijst! 
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LEDEN & BESTUUR 
AAN HET WOORD 
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SPONSOR IN 
BEELD 

In onze vaste rubriek zetten we 
steevast één of meerdere 
sponsors in de spotlight.  
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FUN STUFF 
 

 Stages 2021 

 Trainen in corona tijden 

 Wedstrijdkalender ‘21 
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WIST JE DAT… 
 

 Er nog enkele plaatsjes vrij zijn voor de triatlon stage in de Ardennen? Wees er snel bij!  
Zie pagina 5 voor meer info. 
 

 Er een specifieke ledenpagina is op de website, met meer info over trainingen, trainingsschema’s 
en sponsor kortingen? Registreer je snel indien je dit nog niet gedaan hebt! https://www.tri-
runderwear-team.be/login-/  
 

 Er reeds 9 leden zijn ingeschreven voor het BK ploegentriatlon in Antwerpen? Inschrijven kan nog 
steeds! 
 

 We in 2021 het concept ‘TRTrail’ lanceerden? Trailrunnen in groepjes met een route uitgestippeld 
door een teampie, en bevoorrading achteraf! Plezier gegarandeerd! 
 

 Er maar liefst 15 leden zijn ingeschreven voor een Ironman in 2021?  
 

 We in 2020 14 nieuwe leden mochten verwelkomen? TRT telt ondertussen maar liefst 42 leden! 
 

 Geert - ons oudste teampie - maar liefst 2 iron mans, 2 halve irons mans, 1 
ultra marathon, 2 marathons en 2 halve marathons meedoet in 2021??? 
Supporteren is de boodschap! 
 

 Thijs Deweerdt in 2020 papa werd van onze jongste teampie? Felix wordt 
alvast van harte welkom geheten in onze TRT familie!  
 

 Je als TRT lid 10% korting krijgt op de webshop van Lannoo? (Gebruik de code: TRTeam) 
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LID IN DE KIJKER – Thijs  
 

Waarom koos je triatlon als nieuwe sport? Thijs: Badminton is al 20 jaar mijn voornaamste hobby, maar de laatste 
jaren voel ik meer en meer de nood aan extra uitdagingen. Zo kon ik onder meer een marathon, de dodentocht 
en het beklimmen van de Kilimanjaro van mijn bucketlist schrappen. Op een zatte avond in het najaar van 2019 
werd de basis gelegd voor de volgende uitdaging; een Ironman! 
 
Wat trok je aan in TRT? Thijs: De sterkte van TRT ligt overduidelijk in de energieke en dynamische aanpak. Heel wat 
initiatiefnemers in de groep zorgen ervoor dat er altijd wel iets te beleven valt (zelfs in het jaar 2020, waar eigenlijk 
het leven stil lag). Ook de competitiviteit binnen de groep kan ik meer dan smaken! 
 
Wat was voor jou het leukste ‘event’ in 2020? Thijs: Had het niet van de geboorte van onze zoon geweest, dan was 
de Alpe d’Huez fietsstage zeker en vast het hoogtepunt van 2020. Dag na dag ben ik daar mezelf tegen 
gekomen en heb ik grenzen verlegd waar ik nog jaren de vruchten van zal plukken. Bocht 8 van de Alpe d’Huez 
doet me nog altijd bezweet wakker worden. Zowel de groep, de locatie en het weer waren fantastisch. Verder zal 
ik ook nooit mijn eerste fietsrit met het team vergeten. Bedoeling was een rustig ritje naar Nederland met mijn 
geleende koersfiets… realiteit was 4 uur vechten tegen de krampen en eindigen aan een gemiddelde van 34,2 
km/u. De toon was gezet! 
 
Wat vind je het leukste onderdeel en waarom? 
Thijs: Van de drie sporten komt lopen het dichtst in 
de buurt van badminton, waardoor dit momenteel 
mijn sterkste discipline is. Lopen is ook de meest 
eenvoudige sport om na of tijdens een drukke 
werkdag zonder veel gedoe “aan mijn trekken te 
komen”. Qua groeimarge denk ik op basis van mijn 
lichaamsbouw dat zwemmen me het best zou 
moeten liggen. Een echt fietsbeest zal ik nooit 
worden, al heb ik enorm genoten van de Franse 
Alpen en zoek ik bij mooi weer graag de Vlaamse 
Ardennen op. 
 
Wat zijn je doelen voor 2021? Thijs: Initieel doel was 
om al in 2020 de Ironman van Vichy af te werken, 
maar uiteindelijk is het geen slechte zaak dat ik nog 
een jaar extra trainingstijd krijg. In plaats van net 
binnen de tijdslimiet over de finish te strompelen, zou 
een kopstand op de finishlijn binnen de 12 uur nu wel 
moeten lukken. 
 
Van welke wedstrijd droom je nog? Thijs: Voor mij 
mag het altijd wat extremer, dus de Norseman 
Xtreme Triathlon lijkt me wel wat. Je start te midden 
van de Noorse wateren en moet volledig zelf voor je 
bevoorrading zorgen. Ook onder die magische 
grens van 10 uur gaan zou fantastisch zijn, al zal dat 
nog veel trainingsarbeid vereisen.
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BESTUUR AAN HET WOORD – Anouk  
 

Leukste aan het onthaal van nieuwe leden?  
Anouk: Het is belangrijk dat nieuwe leden goed geïnformeerd en opgevangen worden binnen het team. Er is heel 
veel info terug te vinden op de website, maar vaak hebben nieuwe leden ook specifieke vragen. Als 
aanspreekpunt is het fijn om deze vragen te beantwoorden en hen in te lichten over wat ze exact kunnen 
verwachten van het team. 
 Enkele veel gestelde vragen zijn: 
- Ben ik verplicht om een minimum aantal trainingen mee te volgen? 
- Is er een verplicht minimumniveau voor een bepaalde sport? 
  
Hoe schat jij het niveau in?  
Anouk: Initieel worden de potentiële leden bevraagd naar hun niveau en doelstellingen via e-mail. Hieruit kan al 
één en ander afgeleid worden. Daarnaast worden ze ook altijd eerst uitgenodigd om proeftrainingen te volgen. 
Enerzijds kan hier het niveau worden ingeschat. Anderzijds kunnen ook de verwachtingen van het potentiële lid 
ten opzichte van de club worden afgetoetst in de praktijk.   
  
En wat is belangrijk voor de cultuur en hun “fit” bij het team?  
Anouk: Er hangt een familiale gemoedelijke sfeer in het team en dat willen we kost wat kost behouden. 
Competitiviteit is eigen aan het ‘sportbeestje’ en zorgt er voor dat de trainingen lekker pittig kunnen worden. 
Daarnaast  is het ook belangrijk dat nieuwe leden echte ‘teamplayers’ zijn. 
  
Hoe is TRT voor jou in de afgelopen jaren geëvolueerd?  
Anouk: Het TRTeam is opgericht door Pieterjan als een samen sportende mini-vriendenclub. Ondertussen zijn niet 
alleen de trainingen professioneler geworden. Ook de clubwerking en ondersteuning zijn uitgebreid. Het 
vriendschappelijke karakter is behouden en dat maakt onze club zo fijn! 
  
Hoelang ben je zelf al gebeten door de triatlon-microbe?  
Anouk: Mijn eerste triatlon ervaring was in 2012. Door een loopblessure 
diende ik 1 maand te rusten. Hierop besliste ik om in beweging te blijven 
door te fietsen en te zwemmen. Anderhalve maand later stond ik aan de 
startlijn van mijn eerste kwart triatlon. Ik gebruikte de koersfiets van mijn 
mama bij gebrek aan een eigen fiets. De finish halen was mijn doel. Ik 
genoot van de eerste tot de laatste minuut en tot mijn verbazing was mijn 
resultaat niet al te slecht. Een nieuwe hobby was geboren. De eerste jaren 
waren  zeer recreatief en amateuristisch. Doorheen de jaren groeide de 
liefde voor de sport steeds meer en werd ook het trainingsvolume naar 
een hoger niveau getild. 
  
Wat zijn je grote doelen op sportief vlak?  
Anouk: Momenteel staan er geen grote sportieve doelen op het 
programma. Omwille van de corona pandemie, ben ik eerder 
afwachtend qua inschrijvingen voor evenementen. Ik hou mijn conditie op 
pijl en als de omstandigheden het toelaten hoop ik nog één of meerdere 
halve triatlons te kunnen meepikken. Het voordeel is dat ik geen specifieke 
uitdagingen nodig heb, om mezelf te motiveren om te blijven trainen. Het 
voorrecht om gezond en wel te kunnen sporten, zijn een motivatie op zich. 
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SPONSOR IN DE KIJKER – Optiek De Wilde 
 

 
Waarom sponsor je een triatlon team? Cédéric van Optiek De Wilde: Zelf ben ik sportief aangelegd en heb 
ik enorm veel respect voor triatleten en in het bijzonder voor de lopers. Ik ben zelf een lange 
afstandsloper en weet als geen ander welk eenzame sport dit soms kan zijn. Zeker nu in coronatijden 
waarin sociale contacten tot een minimum herleid moeten worden is het niet evident om u elke dag 
op te laden om te sporten.  
 
Waarom dit team? Cédéric: Ja, dat komt eigenlijk vooral door Pieterjan. Hij had van in de beginne ons 
hiervan op de hoogte gebracht als hij vertelt met zijn passie en zijn liefde voor het team kan je bijna niet 
anders dan hem hierin te volgen. Wij sponsoren nog teams, maar eigenlijk zijn het bijna allemaal loop of 
triatlon teams.  
 
Wat zijn jouw persoonlijke doelen? Cédéric: Uiteraard wegens Covid zijn er geen marathonplannen op 
dit ogenblik, heel jammer maar het is nu zo. Ik heb een paar maanden beetje minder gelopen maar nu 
probeer ik opnieuw minstens 5 keer in de week te lopen en 2 keer in de week 45min Core Stability 
oefeningen te doen. Als het kan probeer ik ook 1 keer in de week met de MTB een toertje te rijden. Zo 
probeer ik m’n conditie op peil te houden. Ik had me ingeschreven voor de North-C-Trail, een heel 
mooie trail run van 49km op 14 Maart. Helaas kreeg ik vorige week het nieuws dat ook deze niet 
doorgaat. 
 
Over de brillen bij Optiek De Wilde Cédéric: Wij verdelen onder andere de sportbrillen van Polaroid, 
Julbo en Evil Eye. Deze laatste zijn super populair voor brillen op sterkte. Het is een nieuwe collectie die 
ontstaan is uit de bestsellers van Adidas. Deze worden dit jaar aangevuld met een hele reeks nieuwe 
kleuren en vormen. U bent uiteraard altijd welkom om deze (en andere) collecties altijd vrijblijvend te 
komen ontdekken. Speciaal voor ons geeft Cédéric ook een bon weg voor een gratis paar extra 
glazen (ter waarde van € 60) bij aankoop van een nieuwe bril! Toon ons op social media via #TRTeam 
waarom jij die bon verdient en we kiezen er de origineelste inzending uit…  

 

Eeuwige dank aan al onze sponsors! 
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FUN STUFF 

 

Triatlon stage 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de triatlonstage van 30 juli tem 6 augustus in Libin (Vielsalm), Wallonië. We 
verblijven in een prachtige chalet op de buiten (https://www.ardennes-etape.com/vakantiehuizen-
ardennen/Vielsalm/Cottage--104524-03/), met zwem accommodatie vlakbij. Staan reeds op de planning: een 
loopje van 11 en 15 km. De fietsroutes worden  nog verder uitgewerkt. Inschrijven kan op de website: https://www.tri-
runderwear-team.be/tri-vakantie/. 
 
Trainen in coronatijden 
Fietsen in groep was helaas niet mogelijk onder de strenge maatregelen, maar we slaagden er wel al in om 

meerdere trailruns te lopen, in groepjes van 4. Dit concept werd warm onthaald en zal in de mate van het 
mogelijke worden verdergezet. De grote uitdaging de afgelopen maanden was het zwembadwater, 
met Rozebroecken dat reeds enkele maanden dicht is en strenge maatregelen in de andere 
zwembaden. We slaagden erin op zondagnamiddag 2 50m banen te bemachtigen in het zwembad van 
Puyenbroeck, waar de enthousiaste zwemmers zich 2u lang kunnen uitleven! Ondertussen blijven  we 
binnen het bestuur actief om naar de best mogelijke oplossing voor onze leden te streven. 
 
Leestip 

Nog tot het einde van de maand (31.03.2021) kunnen jullie 20% korting krijgen op het boek Wat een 
wielerjaar. Check het boek via deze link (https://www.lannoo.be/nl/wat-een-wielerjaar) en gebruik de 
code wielerjaar20 in het winkelmandje. 
 
Omdat teampies altijd voor elkaar supporteren: De wedstrijdkalender! (sta je er nog niet op  laat het ons snel weten) 

 

9/05/2021 Veurne triatlon Veurne Liesbeth 
9/05/2021 Antwerpen BK Ploegentriatlon Pieterjan, Daan, Anabel, Charlotte DV, Henri, Inti, Bob, Anouk, Thijs V
15/05/2021 Lievegem Stromar triatlon lievegem Robin Rijckaert
23/05/2021 Bilzen iLumen Bilzen Triathlon Klaas, Jens
23/05/2021 Oudenaarde Triatlon van Vlaanderen Liesbeth, Henri
23/05/2021 Sint Laureins Boerekreektriatlon - T³ Series Steffen 
6/06/2021 Geraardsbergen Challenge Geraardsbergen Liesbeth 
6/06/2021 Hamburg IM Hamburg Kenneth 
13/06/2021 Kortrijk CAAAP Triatlon & Duatlon Kortrijk Geert, Steffen, Henri
20/06/2021 Kanne The cave triatlon Liesbeth 
27/06/2021 Frankfurt Ironman Frankfurt Jens 
4/07/2021 Klagenfurt Ironman Austria-Kärnten Klaas 
4/07/2021 Middelkerke 555 Rotonde Triathlon Thijs D
11/07/2021 StMartensLatem Oilservice triatlon Latem (1/4) Geert 
18/07/2021 Anhee Triathlon International Haute-Meuse Jari, Liesbeth, Tim
1/08/2021 Jabbeke Jabbeke 111 Liesbeth Verbiest
7/08/2021 Tallinn IM Tallinn Geert 
20/08/2021 Lofoten, Noorwegen Lofoten Half Extreme Geert, Pieterjan, Bob, Inti
22/08/2021 Vichy, FR Ironman Vichy Liesbeth, Thijs D
22/08/2021 Menen Descopan triatlon Menen Henri Verwee
18/09/2021 Lacs de l'eau d'heure IRONLAKES Triathlon 2021 Louis Gauquie
3/10/2021 Barcelona Ironman Barcelona (full distance) Daan, Charlotte V
3/10/2021 Barcelona IRONMAN 70.3 BARCELONA Jens, Steffen
17/10/2021 Brugge halve marathon Brugge Geert 
23/10/2021 Cascais, Portugal Iron Man Cascais Geert, Pieterjan, Henri, Tim, Louis
28/11/2021 Nice-Cannes Marathon des Alpes-Maritimes Geert 
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