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Mijn naam is Wilrik Meijer, ik ben 50 jaar en woon in Schiedam. Ik ben getrouwd, en heb 2 
kinderen, een dochter van 16 en een zoon van 14. Ik werk als ontwerper van boorplatforms 
bij GustoMSC in Schiedam.      
 
Waarom triathlon? 
Ik ben lid geworden omdat ik vond dat ik wat meer moest sporten en omdat ik graag fiets 
en zwem was de TVR een welkome vereniging om lid van te worden. Jammer genoeg ben 
ik niet goed in hardlopen. 
 
Hoe ben je bij TVR terechtgekomen? 
Ik ben doordat mijn vrouw de leden van de TVR zag sporten lid geworden. Ze vond dit wat 
voor mij. Ik heb dit natuurlijk met beide handen aangegrepen. 
 
Heb je voorheen andere sporten beoefend? 
Voorheen heb ik enkele jaren op taekwondo gezeten. Ik doe ook aan een nevensport want ik dart ook 
elke donderdag na het zwemmen. Het darten na een zwemtraining is soms best wel een uitdaging. 
 
Welk doel heb je voor ogen? 
Ik heb als sportdoel om sneller te gaan zwemmen. Daarvoor wil ik vaker naar de sportschool gaan om 
mijn buikspieren te trainen. Want buik en rugspieren zijn naar mijn idee erg belangrijk om snel te 
zwemmen. Dit in verband met de ligging in het water. 

 
Wat wil jij als laatste nog graag kwijt aan ons? 
Ik vind het geweldig dat alle soorten van sporters bij de TVR lid kunnen worden. Van goed tot matig 
en van triatleet tot zwemfanaat. Dit getuigt van een gezonde tolerante en soepele vereniging. Ik vind 
het verder leuk om te merken dat er ook veel diepgang zit bij menig lid van de TVR. En er heerst ook 
een gezellige onderlinge sfeer. De meesten van ons kunnen wel tegen een grapje. En daar ik ook niet 
van het saaie ben voel ik me onder de TVR leden goed thuis. 
 
 
 

 


