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Hier de (bijna) jongste telg uit de familie Nell, Jolanda. Net 33 en ook woonachtig in het pittoreske Maasland. Mijn 
triathon carrière begon in 2006. Samen met Ferry Blonk (sinds kort weer lid van TVR), deden we mee aan de 
zwemloop bij de surfplas, wat was dat gaaf. We hebben ons direct opgegeven bij TVR en zijn aan onze belabberde 
zwemtechniek gaan werken. Op een oude Jan Jansen heb ik leren fietsen, maar omdat ik moest schakelen aan het 
frame en mijn vinger regelmatig tussen mijn spaken zat, besloot ik via marktplaats een fiets aan te schaffen. Dit werd 
een mooie Paarse Giant TCR, tot vorig jaar heerlijk op gefietst en toen  verkocht aan tweelingzus Si. Naarmate de 
jaren verstreken en ik steeds fanatieker werd, bereikte ik in 2010 mijn beste vorm. Samen met mijn zussen (Carola 
zwemmen en Jacqueline lopen) hebben we de hele triathlon van Almere als trio volbracht, was voor mij uniek en heb 
genoten van de wedstrijd, mede doordat Dennis mij na zijn wedstrijd ten huwelijk vroeg . 

Ook met Petra heb ik veel wedstrijden gereden, we hebben veel gewonnen, maar vooral erg veel gelachen. 30 mei 
2011 is onze lieve zoon Seb geboren. Hij is nu mijn allergrootste hobby en ik vind het leuk om te sporten wanneer de 
tijd dat toelaat. Wat ik een goede ontwikkeling van TVR vind, is dat er steeds meer vrouwen lid worden. Het wordt 
steeds gezelliger; een beetje theeleuten tijdens de trainingen, scones eten etc etc. Voor mij is triathlon een perfecte 
combinatie, 3 sporten maakt het uniek en afwisselend en minder blessuregevoelig. Elke wedstrijd is een uitdaging, 
bijten in de tijden van voorgaande jaren en altijd met een glimlach over de finish! Uiteraard zijn er wel weer plannen in 
2012, namelijk voor het eerst een halve triathlon . 

 

Ik ben Dennis en mijn eerste triatlon deed ik in 1986, dat was in Maassluis. Oeps als ik dat uitreken was ik 13 jaar en 
is dat nu 26 jaar geleden en ik kan me het nog herinneren als de dag van gisteren.  Voor de rekenaars, volgend jaar 
dus H40.  Door je inschrijving  mocht je op een doordeweekse avond gaan trainen in het buitenbad, Dolfijn.  Ik stond 
dan te wachten totdat het hek openging voor de training. Mijn vader deed in die jaren mee aan de 1/3 triatlon in 
Vlaardingen en zodoende is hij lid geworden van TVR en mocht ik vaak mee. We zwommen toen nog in de Knappert in 
Schiedam en omdat ik nog te jong was, mocht ik geen lid worden, maar zwom ik wel mee. Hier heb ik ook Willem Nell 
ontmoet (toen wist ik nog niet dat ik zou gaan trouwen met zijn dochter, Jolanda. Zo rond mijn 16de tot 24ste ben ik 
fanatiek geweest en heb ik veel wedstrijden gedaan en onwijs genoten van de 3 onderdelen.  Mooiste  herinneringen 
bewaar ik aan een wedstrijd in Hongarije (Hatvan) en uiteraard de triatlons welke werden georganiseerd in 
Vlaardingen. Ben daar een keer 3de geworden en heel even op kop gefietst. 

      

Ook zat ik in die tijd in het ROOK team met o.a. Richard, Carlo en Rob, dat was een onwijs gave tijd. 

Mijn eerste wedstrijd sinds jaren stond gepland in Leidschendam, juni 2008. Dat deze wedstrijd mijn leven zo zou 
veranderen had ik toen niet verwacht. De reden  hiervan is dat ik een ontzettend leuke triatlete ontmoette en 
daarnaast,  ik was weer verkocht aan het moois wat Triatlon heet. Het duurde nog wel een kleine 6 maanden voordat 
Jolanda en ik echt een relatie kregen, maar dit geduld heeft geleid tot een huwelijk en onze prachtige zoon, Seb in 
2011. Ik heb het onwijs naar mijn zin bij TVR, vind het heerlijk om te trainen. Samen zoeken we mooie wedstrijden op 
waar we als gezin heen kunnen gaan.  Ooit wil ik een trainersopleiding doen en meer      
betekenen voor de club. 

Daarnaast wil ik volgend jaar weer een hele triatlon doen, het jaar dat ik 40 word…… 

 Het mooiste van onze sport, de afwisseling en je eigen grenzen verleggen. 

 

 


