
 
1. Met wie hebben we het genoegen?
Met een gekke Limburger en zijn serieuze wederhelft, namelijk Thijs Käfer en Jacqueline Beumers.
 
2. Waarom triatlon? 
Thijs: Voordat ik begon met triatlons was ik al fanatiek wielrenner. In het begin fietste ik veel op de 
wielerbaan in Geleen en daarna bij de Dutch Mountains, de studenten fietsvereniging van Maastricht. 
Ruim zes jaar geleden ben ik in de wintermaanden gestart met zwemmen om mijn conditie op peil te 
houden. Ondanks mijn gebrek aan talent voor zwemmen, bleef ik het leuk vinden. Op dat moment was ik 
al lid van drie studentensport verenigingen, namelijk de hardloopvereniging, zwemvereniging en 
fietsvereniging. Alleen de triatlonvereniging Ferro Mosae ontbrak in dit rijtje. Toen ben ik daar ook maar 
lid van geworden  
 
Jacqueline: Tijdens een training in een opwelling gezegd dat ik ambieerde om een keer een triathlon te 
doen. Een enthousiaste vriendin heeft dit in no time aan de hele vereniging verteld. Thijs benoemde zich 
direct als “personal coach” en zo is mijn eerste triathlon er ook gekomen. Er was geen weg meer terug 
zowel met het doen van triatlons als met Thijs . 
 
3. Hoe ben je bij TVR terechtgekomen?  
Voor de master van Jacqueline zijn wij vanuit het mooie Maastricht naar Rotterdam verhuisd. Een grote 
verandering voor mij als echte Limburger. Ik ben al snel lid geworden van TVR. Ik wilde zo snel mogelijk 
mijn leven hier opbouwen. Andere sportfanaten leren kennen en mooie fietsroutes leren kennen (al dat 
water hier). Na een jaar met veel aandringen is Jacqueline ook lid geworden van TVR. 
 
4. Heb je voorheen andere sporten beoefend?
Thijs: Tot mijn vijftiende deed ik aan Judo. Rond mijn 18de ben ik begonnen met fitnessen. Een leuk 
detail is dat het fitnesscentrum waar ik sportte, een triatlon organiseerde met roeien, fietsen (op een 
spinningfiets) en hardlopen (op de loopband). In een aangeven periode mocht iedereen de “triatlon” 
uitvoeren. Ik deed dit op de laatste dag en bleek tot ongenoegen van andere fanatieke sporters opeens 
de grootste afstand te hebben afgelegd. 
 
Jacqueline: Op mijn zesde ben ik lid geworden van de atletiekvereniging Clytoneus. Al snel werden de 
middellange afstanden, speerwerpen en verspringen mijn favoriete onderdelen. Tot een jaar zestien actief 
getraind. Toen een aantal sabbitacal year(s) gehad tot het begin van mijn studententijd in Maastricht. 
Hier ben ik direct lid geworden van dezelfde hardloopvereniging als Thijs. Als beide “trouwe” hardlopers  
elkaar pas na twee jaar leren kennen, maar dan bij de zwemvereniging.  
 
 
5. Wat wil jij als laatste nog graag kwijt aan ons? 
TVR was voor Thijs de perfecte inburgeringcursus. Wij hebben ondertussen al veel leuke 
triatlonmomenten meegemaakt (divisiewedstrijden, clubcompetitiewedstrijden en trainingen) en hopen dat 
er nog vele bij komen. 


