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Inleiding

Elk jaar schrijft Triathlonvereniging Zwefilo 1 dames en 1 heren team in voor

de Teamcompetitie Triathlon. Reden daarvoor is, naast het recreatieve karakter

waarbij sociale aspecten, zoals samen trainen en professionele begeleiding

voorop staan, het stimuleren van onze leden om aan zoveel mogelijk wedstrijden

mee te (kunnen) doen. Triathlon wedstrijden zijn beperkt en zitten ook vaak

snel vol. Met teamcompetities triathlon bieden we onze leden een extra

mogelijkheid om mee te doen aan wedstrijden.

Voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering 2019-2020 op 11 februari 2021

zijn vragen gesteld over de spin off en kosten van deelname. Het bestuur heeft

toegezegd om aan het einde van dit seizoen breder te evalueren welke bijdrage

de Teamcompetitie levert aan de vereniging en haar leden. Daarbij zullen ook

de animo, de kosten en de eigen bijdrage worden betrokken.

In dit stuk volgt deze evaluatie.

Wedstrijden

De Teamcompetitie triathlon bestaat uit vijf wedstrijden. De vrouwen doen mee

in Schuiteman 2eDivisie Triathlon (Noord) en de heren in de badmutsen.com

3eDivisie Triathlon.

Dit jaar zijn er in totaal 3 wedstrijden doorgegaan. In het originele

programma van vijf wedstrijden zijn een aantal verschuivingen geweest. Het was

Evaluatie Teamcompetitie triathlon 2021 1 van 5



voor de verschillende organisaties vanwege de corona beperkingen en later de

maatregelingen moeilijk om de wedstrijden te organiseren (en de vereiste

vergunningen te verkrijgen).

Dames (eindstand 14 van 16)

Wedstrijd Deelnemers Zwefilo Plaats

Klazienaveen 11 juli 2021 Kim, Nolda, Marieke 15

Almere (DUIN) 17 augustus 2021 Kim, Jo Ann, Nolda 15

Enschede (UTT) 26 september 2021 Silvia, Yoni, Cora, Amy 12

Kerncijfers deelname

Aantal verschillende leden die deelgenomen hebben 8

Aantal leden dat alle wedstrijden heeft meegedaan 0

Evaluatie teamcaptain Yoni Pronk

Dit seizoen hebben we een aantal vermakelijke race reports kunnen lezen.

Geschreven door onze dames, die meegedaan hebben aan de teamcompetitie

wedstrijden. Kim zorgt bij de wedstrijden die zij meedoet altijd voor een

uitgebreid en beeldend raceverslag. Bij andere wedstrijden neemt een andere

deelneemster dit stokje over.

De eerste wedstrijd in Klazienaveen werd ervaren als een toffe, zeer geslaagde

dag waarin veel plezier beleefd is. Wel gaven dames aan dat het van te voren

een hele onderneming was, qua vaccinatiebewijs, testen, etc.

De volgende wedstrijd in Almere werd ook als een mooie dag ervaren.

De laatste wedstrijd in Enschede was een TeamTimeTrial. Met zijn vieren

stonden we aan het start. Dit element werd door de dames als een

grensverleggende, sportieve dag  ervaren, waarin we als team naadloos

samenwerkten zonder dat we daar veel voorbereidend werk voor verricht hadden.

Samen een sprint triatlon afleggen, waarbij gestayerd mag worden zorgt voor

een echt teamgevoel. Gezamenlijk de finishlijn bereiken geeft dan een echte

boost.
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Ondanks het plezier wat er tijdens de wedstrijden beleefd wordt, merkten we

dat het dit jaar wat moeizaam ging om bij elke wedstrijd vier dames aan de

start te krijgen. Uiteindelijk zijn we twee keer met zijn drieën gestart, en

een keer met vier. Zo vielen de eerste twee wedstrijden in de zomervakantie,

was er sprake van blessures, en drukte op werk. Ook viel er voor sommige een

andere triathlon gelijk met de teamcompetitie.  Uiteraard hadden we ook te

maken met Covid, waardoor de triathlon wedstrijden sowieso op een lager pitje

stonden. Desondanks werd er tijdens de trainings-triathlon van HHW en

Langedijk enthousiast gesproken werd over de teamcompetitie. Dit resulteerde

in twee nieuwe dames, Nolda en Marieke, in ons team.

Heren (19 van 19)

Wedstrijd Deelnemers Zwefilo Plaats

Klazienaveen 11 juli 2021 0 19

Almere (DUIN) 17 augustus 2021 Jos, Alan, Arno 17

Enschede (UTT) 26 september 2021 0 19

Kencijfers deelname

Aantal verschillende leden die deelgenomen hebben 3

Aantal leden dat alle wedstrijden heeft meegedaan 0

Evaluatie teamcaptain Rob Hof

Het was redelijk moeilijk om deelnemers te vinden. Onder andere de corona

regels op de wedstrijdlocatie was een argument om niet deel te nemen. De

wedstrijddag in Almere vonden Jos, Allan en Arno een prachtige belevenis. Ze

vonden het leuk en gezellig om mee te doen.

Voor de andere wedstrijden was er ondanks herhaalde verzoeken in de diverse

groepsappen en op de trainingen weinig animo om mee te doen. Deels denk ik de

locatie van de wedstrijden en deels de corona maatregelen op de locaties.

De inschrijving van teamcompetitie is mijns inziens nog steeds van toegevoegde

waarde. Alleen de interesse onder de mannelijke leden is lastig te bepalen.
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Een vast groepje leden zijn wel te strikken maar het zou mooi zijn als het

groepje groter wordt. De inschrijfkosten die we van de leden verwachten (ca 15

a 20,-) moet geen belemmering zijn aangezien de individuele inschrijfkosten

meer zijn.

Verbeterpunten voor volgend jaar is om nog meer te vragen wie er mee willen

doen onder de leden. Voor de rest heeft de vereniging alle beschikbare

middelen ingezet qua financiën om het aantrekkelijk te maken om mee te doen.

Daar ligt het niet aan. Het moet in dit geval nu van de mannelijke leden komen

om deelname een succes te maken. Neem een voorbeeld aan de vrouwen.

Financiën

Conclusie

Yoni: Met de inschrijving bij het teamcompetitie team doen leden nieuwe en

sportieve wedstrijd ervaringen op. De wedstrijden zorgen voor een echt

saamhorig teamgevoel en motiveren om beter te worden. Met als kers op de taart

een of meerdere gezellige sportdagen. De vormen van de competitie (TTT,

sprint, estafette) zijn stuk voor stuk een leuke uitdaging, waarbij iedereen

mee kan doen. Wij zijn team noord en moeten daarom vanzelfsprekend vaak naar

steden als Enschede en Eindhoven. Maar goed, zo kom je nog eens ergens. En de

heen- en terugreis is altijd enorm gezellig, je leert elkaar gegarandeerd

beter kennen als je een paar uur bij elkaar in de auto zit. Tijdens het racen
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hebben we nog meer het gevoel van fanatiek ‘samen’ de strijd aan gaan, om een

zo goed mogelijke tijd neer te zetten. De wedstrijden  van de team competitie

zijn  een unieke ervaring, super leuk om te mogen doen!

Uit de reacties trek ik dan ook de conclusie dat het voldoet aan het

verwachtingspatroon van de leden. Ik denk zelf dat de leden niet per se lid

zijn om mee te kunnen doen aan de teamcompetitie. De meeste wedstrijd

deelnemers worden eerst lid van Zwefilo, en horen daarna pas van de

teamcompetitie. Ervaringen van de dames, die al een of meerdere keren hebben

meegedaan, trekken nieuwe leden over de streep. Hoe meer zielen hoe meer

vreugd zeggen wij altijd!

Rob: De inschrijving van teamcompetitie is mijns inziens nog steeds van

toegevoegde waarde. Alleen de interesse onder de mannelijke leden is lastig te

bepalen.

Judith: De kosten voor de vereniging zijn nu beperkt doordat Zwefilo ook het

inschrijfgeld van vorig jaar (niet meegenomen in de berekening) en van de

afgelaste wedstrijden retour heeft ontvangen. Het was dit seizoen heel lastig

om deelnemers te vinden, er was maar 1 wedstrijd bij de dames met 4 meiden

bezet en de mannen hebben 1 keer een no show gehad wegens te kort deelname.

Daar vind ik het gewoon te duur voor.

Voorstel

Gezien de kosten en het aantal leden (de animo) neigt het bestuur ernaar om

deelname aan de Teamcompetitie Triathlon niet meer te faciliteren. Tenzij er

wel voldoende commitment blijkt te zijn voor deelname.

Opgesteld op 18 januari 2021 door Justin van de Grootevheen. Besproken in de

bestuursvergadering van 18 januari 2021
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