
 Clinic plan der G.S.T.V. Tritanium 2020  1 

Clinics der G.S.T.V. Tritanium – Een Introductie 
 

Dit jaar zal G.S.T.V. Tritanium verscheidene clinics organiseren voor haar leden. Het idee hierachter is om de leden de mogelijkheid te geven iets 

extra’s te leren/ervaren over triatlon-gerelateerde onderwerpen. Denk hierbij aan een andere kant van zwemmen, fietsen, en je sporthorloge. 

De clinics zijn zo verspreid dat er ongeveer één per maand plaatsvind, beginnend vanaf februari en doorlopend tot mei. De clinics zullen 

voornamelijk in de avond plaatsvinden, op maandag of vrijdag (i.v.m. onze trainingen), met mogelijk een enkele op zaterdag. Op die manier 

hopen we zo veel mogelijk mensen te kunnen faciliteren.  
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Clinicschema der G.S.T.V. Tritanium 2020 
 

 

  

Clinic Mobility & Stability –
a.k.a. CORE   

Sporthorloges –  
Hoe gebruik je die 
data eigenlijk? 
 

Fietscheck –  
Soigneren kun je 
leren 
 

Fietsclinic –  
Lastige bochten 
 

Open Water & 
Wisseltraining (t2) 
 

Datum Dinsdag 18-02-2020 Vrijdag 20-03-2020 

o.v. 

n.t.b. (houd rekening 

met eind maart/begin 

april)  

n.t.b. (houd rekening met 

eind april) 

11-05-2020 o.v. 

Wat is 

het idee 

erachter 

(kort) 

-Gericht op preventie en 

herstel 

-Triatlon-specifiek 

-Progressie monitoring 

-Gebruik tijdens 

training 

-Check je fiets 

-Hoe heurt het er uit te 

zien en te werken 

-Hoe zorg je voor je fiets 

-Bochten 

-Fietsen in groep 

-Criteriumstijl 

-Hoe zwem je in open water 

-Hoe doe je t2 

-Tips & Tricks  

Waar WAS 

 

Spaak o.v. 

 

Spaak 

 

Westerpoort o.v. N.t.b., mogelijk Zilvermeer / 

Ruskeveenseplas /Hoornseplas 

Starttijd 20.00 (aansluitend na 

zwemmen) 

19.00 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

Duur 1 uur 2u 1,5u 1,5-2u 2u 

Wie Rienk Koeneman  Ben van Oeveren Martijn 

 

Dorus Heijnen o.v. Michiel  
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Clinic details 
 

 Dinsdag 18-02-2020: Mobility & Stability 

Bij deze clinic is de insteek dat we iets leren over mobiliteit & stabiliteit. Waarom is dat zo belangrijk? Hoe train je dat? Wat is de relatie met zwemmen? 

Daar kom je natuurlijk achter met deze clinic van Rienk Koeneman! Rienk zal een praktische clinic verzorgen, daarom zal de clinic ook meteen na het 

zwemmen plaatsvinden, aan de rand van het zwembad, zodat de link met je zwemmen snel duidelijk zal worden. De rand van het zwembad is hard, dus 

neem een matje mee! 

 Vrijdag 13-03-2020: Sporthorloges – datagebruik 

Altijd al willen weten hoe je het maximale uit je sporthorloge kan halen? Hoe monitor je je langdurige progressie? En hoe gebruik je je horloge het efficiëntst 

tijdens je trainingen? Ben van Oeveren zal antwoord geven op al uw sporthorloge en de data daarvan -gerelateerde vragen. Ben van Oeveren is oud-Tritaan, 

en begrijpt daarom de behoefte van hoe je sportdata kan verzamelen, maar nog beter, hoe je het nuttige eruit kan halen voor je triatlon-trainingen, 

onafhankelijk van hoe fancy je sporthorloge nou eigenlijk is. De clinic zal niet alleen een lectuur-vorm hebben, maar ook een praktisch gedeelte.  

 Datum n.t.b.: Fietscheck 

Je racefiets is natuurlijk een onmisbaar onderdeel van je trainingen en wedstrijden. Maar hoe zorg je het beste voor je stalen ros? De mechanieker van 

Spaak, Martijn Meijer kan je er alles over vertellen, maar nog beter: hij kan je er van alles over laten zien! 

 Datum n.t.b.: Fietsclinic 

Triatleten zijn notoir ondergemiddelde groeps-fietsers. Gelukkig hebben we nu de mogelijkheid om de wereld het tegendeel te laten zien, en zullen Tritanen 

dit stereotype ontdoen. Deze clinic zal een aanvulling zijn op de fietstrainingen van  Henk-Jan, maar met een sterkere focus op hoe je technisch beter kan 

fietsen (in een groep). 

 11-05-2020 o.v.: Open Water Wisseltraining 

Ieder jaar is er een behoefte aan een Open Water (OW)-training, en dit jaar breiden we dat uit! Er zal een heuse OW-clinic verzorgt worden waar je alle 

tips & tricks zal krijgen voor niet alleen OW-zwemmen, maar ook de transitie naar fietsen (t2).  


