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Hierbij de eerste nieuwsbrief van Tri4you. Via de nieuwsbrief laten we 

weten wat er in de vereniging om gaat. 

De opening van dit jaar was zoals vaak, de cross run-bike-run in Norg. 

Op 10 februari stonden daar twee van onze jongste leden aan de start. 

Niels en Yuri, hun eerste duathlon. Koud en nat was het, dus een echte 

uitdaging. Deze wedstrijd was ook de start van het Jeugd & Junioren 

Circuit Noord Nederland. Hier hebben de heren goede zaken voor het 

klassement gedaan. Ze zijn 1 en 2 geworden bij de heren 10+. 

Dezelfde dag was ook Flevonice Wintertriathlon in Biddinghuizen. Bij 

deze door MV-Moves georganiseerde wedstrijden stonden ook een 

aantal van ons aan de start. Voor Thijs, was dit zijn eerste triathlon, met 

een mooie eerste plek op de kortste afstand. Helaas was door het slechte 

weer de 3 kilometer baan te slecht en werd voor iedereen het schaats 

gedeelte flink ingekort. Ook Marijke, Britt en een tri4you Team hebben 

het podium gehaald.  

Op 23 maart de traditionele afsluiting van het winterseizoen, het NK 

Wintertriathlon in Enschede. Dit jaar met heerlijk wedstrijdweer. Tri4tou  

stond met 9 deelnemers aan de start., Met als resultaat twee 

Nederlandse Kampioenen. Joëlle bij de dames Junioren,  Marijke pakte 

achter haar de tweede plaats. Britt is kampioen geworden bij de meisjes 

jeugd. Gefeliciteerd dames. Ook Bert en Martin V. zijn geëindigd op de 

1ste plaats. Bert op de sprint H50+ en Martin op Kwart H50+. Proficiat met 

deze prestaties.  

Het Zomerseizoen begint op 6 april met Triathloon en op 13 april met de 

zwemloop in Groningen.  We hopen hier ook weer veel tri4you-ers tegen 

te komen.  

Denk ook aan onze gezellige ledendag op 6 april vanaf 16.30 uur, bij de 

familie Harmsma  in Bovensmilde en het Jeugdkamp dat wij samen met 

TC Enschede organiseren op 10,11 en 12 mei. 
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Trainingsschema 
Tri4you 

vanaf 1 april 2009 
 
Maandag 
 
 

Hardlopen  
vrije training, nabij wielerhome 

19.30-20.30 

Dinsdag  
Winter 
 
Zomer: 
  
 

Tacxen   
(Bij de familie Harmsma) 
 
Openwater zwemmen 
Baggelhuizerplas 
             vrije training 

19.30-20.30 
 
 
19.15-20.15 

Woensdag  
 

Rust  

Donderdag 
   
 

Combitraining jeugd   
 
Combitraining 
junioren/volwassenen    
i.o. start Wielerhome of 
Baggelhuizerplas 

18.30-19.15 
 
19.15-20.30 

Vrijdag 
  
Winter 
  
 

Krachttraining bij MV Moves  
  
Schaatsen  
 Kardingen  

18.00-19.00 
 
 
20.15-.21.30 
 

Zaterdag 
 

Rust of wedstrijd 
 

 

Zondag 
 

Toer/duur tocht 
 wielrenfiets of ATB 
Duur tussen 2 á 3 uur 
Verzamelen en vertrek 
wielerhome 
Zwemmen Bonte wever 

10.15 
 
 
 
 
18.30-19.30 
 

 
Voor wedstrijdatleten is het in overleg ook mogelijk om op de 
woensdag-, of donderdagochtend van 6.00-7.15  uur zwemtraining 
te volgen 
 

We Hopen veel leden op onze 

trainingen te zien 

Doe eens mee aan één  van de andere trainingen 
www.tri4you.nl                               Gesponsord  door: 

Agenda  
 
6 april, 16.30 inloop 
ALV en ledendag, gezellig samen een 
hapje eten en een groot springkussen voor 
wie zich jong genoeg voelt. Locatie: 
Blauwe Bessenbedrijf Bovensmilde. 
 
10,11 en 12 mei, Jeugdkamp in 
samenwerking met TC Twente voor jeugd 
van 9 t/m/16 jaar. Wil je nog mee geef je 
dan zo snel mogelijk op bij het secretariaat. 
 

Wedstrijden
Jeugd& Junioren Circuit Noord Nederland 

13  

22 juni cross triatlon Tynaarlo  

 

13 april NK CrossduathlonAusterlitz  

28 April Triathlon Apeldoorn  
26 mei Teamtriathlon Amserdam Nieuw West  
16 juni Triathlon Circuitpark Zandvoort 
7  juli Triathlon Utrecht  
14 juli jeugd en junioren triathlon NK 
Klazienaveen  
 
Onderdeel van de ASSER RUNS 
2 juni Hardlopen Asser stadsloop 
22 juni hardlopen TT run Assen 
 
IN DE OMGEVING leuk om mee te doen 

27 april hardlopen koningsloop Beilen 

http://www.tri4you.nl/

