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Ik ben Carola, de middelste dochter van een sportieve boerenfamilie en op dit moment (net!) 37 jaar. Geboren en 
getogen in Maasland en nog steeds woonachtig in dat prachtige dorp. Ik verklap later in dit stukje met wie ik daar 
samenwoon…… ;   

In 1995 werd Thofrunning opgericht en dat leek mij wel wat. Kunstschaatsen, turnen en paardrijden had ik wel zo’n 
beetje gezien. Helaas vonden mijn knieën het hardlopen een minder goed idee en ik moest binnen een jaar al weer 
opgeven. Mijn vaders oude racefiets lonkte naar mij, dus ben ik daar opgeklommen en mijn eerste ritje was meteen 
rondje Kijkduin. Ondanks de iets te grote fiets en iets te groot rondje, vond ik het wel erg leuk. Al jaren waren mijn 
zusjes, mijn moeder en ik wekelijks te vinden in het buitenbad van het Kolpabad (tegenwoordig De Kulk), heerlijk vond 
ik dat baantjes trekken (schoolslag!) in het 50m. bad en het liefst als het regende. Mijn vader (=Willem Nell werd laatst 
nog genoemd in het NTB blad) was toen lid van TVR en tipte mij om ook lid te worden… tja dat was nog niet zo’n slecht 
idee. De eerste zwemtraining was op zaterdagochtend in Groenoord en daar stond ik oog in oog met Henk en tja ik was 
meteen verkocht….. aan TVR, haha.  

Eind 2003 ging ik met een vriend en nog 2 onbekende mountainbiken op de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Marlo 
was 1 van die onbekende en dat was meteen erg gezellig. Overdag natuurlijk allebei flink uitsloven op de MTB en 
datzelfde ’s avonds aan de bar. Haha zoooooo gezellig.  

   Samen hebben we aan leuke en onvergetelijke sportieve evenementen meegedaan. In 2005 
   CapeEpic (8 dagen mountainbiken door Zuid Afrika), Ironman Canada, marathon in Barcelona 
   en Istanbul en heel veel leuke dingen die meest eindigen met een biertje.   In okt. 2009 
   hebben  we ons mooiste cadeautje gekregen…. LUNA.  

   Ik ben Marlo en woon dus samen met Carola en ben 38 jaar. Ik ben geboren in Leiden maar 
   heb het nu goed naar me zin in het iets kleinere Maasland. Sinds 1999 doe ik aan Triathlon en
    vanaf de eerste wedstrijd was ik gelijk verslaafd.  Voordat ik aan Triathlon deed heb ik eerst 
   nog wat andere sporten gedaan zoals; Voetbal, atletiek, basketbal, survival run en adventure 
racing. Zoals Carola al zei hebben we elkaar leren kennen tijdens een mountainbike weekend. Door haar ben ik 
eigenlijk bij TVR gekomen dat was in 2005. Toen gingen we samenwonen en ging ik weg uit Leiden en was dus op 
zoek naar een andere Triathlon club. Daarvoor zat ik bij Multi‘s, maar TVR heeft veel meer leden en de trainingen (m.n. 
zwemtrainingen en tijdstippen) zijn hier echt goed geregeld. Nog geen spijt van de switch.  

We hebben inderdaad veel leuke en mooie dingen gedaan maar er staat nog heel wat op onze lijst zoals; rondreizen in 
een camper door Amerika, Nieuw zeeland en Zuid Amerika. Canada en Australië hebben we reeds gehad. Natuurlijk wil 
ik ook meedoen aan de Ironman van Hawaï maar dan moet er nog een hoop gebeuren en een goede wedstrijd 
uitzoeken waar ik me kan kwalificeren. Voor dit jaar heb ik als doel de 70.3 Ironman in Rapperswill (Zwitserland) en de 
halve van Almere. 

Wat ik verder nog kwijt wil is dat je gewoon lekker moet genieten                 
van deze mooie sport en heb schijt aan wat andere van jouw                      
prestatie‘s vinden. Als jij het maar naar je zin hebt en er van geniet. 

 

 
 


