
                             

 

      

 

Beste atleet, ouder, sympathisant,  

 

Het triatlon – en zwemloopseizoen is reeds gestart, en zoals elk jaar worden er ook terug diverse 

evenementen op de sportieve agenda van NLT geplaatst.  

Het eerste hiervan is direct qua organisatie het meest uitdagende nl de Betopor-Triatlon mét T3-reeksen 

2e divisie, die doorgaat op zondag 28 mei 2017.  

Zoals reeds door jullie geweten zijn er vele helpende handen nodig om dit evenement in goede banen 

te kunnen leiden. Hiervoor vraag ik iedereen terug om jullie zo massaal mogelijk als vrijwilliger te 

melden, zodat alle taken zowel op zaterdag (klaarzetten wisselzone in voormiddag en parcours in 

namiddag) als op zondag probleemloos kunnen uitgevoerd worden, waardoor dit evenement voor 

iedereen een feestelijk gebeuren kan worden.  

Indien er op de wedstrijddag voldoende vrijwilligers zijn kan er terug voorzien worden om ouders vrij te 

stellen tijdens de wedstrijd van hun eigen jeugd !  

 

Dus samengevat hebben we volgend aantal personen nodig :  

 - Op zaterdag 27 mei vanaf 9u : 15 vrijwilligers  

- Op zondag 28 mei (Wedstrijddag) vanaf 8u30/9u : 70 vrijwilligers  

 

Je kan jezelf opgeven via mail naar Bart Gerryn ,  Er zijn vele verschillende taken, ook voor de 

bereidwillige jeugd (15 en +) die niet kunnen deelnemen aan de wedstrijden kunnen er gepaste taken 

voorzien worden.  Hopelijk mag ik jullie aanmelding snel en in grote getale ontvangen, liefst voor 10 

mei. Zo kan ik de lijsten tijdig en stressloos opmaken, en kan ik de definitieve taakverdeling 1 week 

voordien aan iedereen toesturen.  

 

Vriendelijke & sportieve groeten,  

 

Bart Gerryn 0472/180-744  ( bart.gerryn@telenet.be ) 

 

PS : de volgende evenementen ook aanstippen in de agenda :  

- Clubkampioenschap te Zwevegem : zaterdag 15 juli 2017 (met BBQ nadien ?) 

- Zwemloop NLT Zwevegem : zondag 16 juli 2017 

- Feesteloop te Avelgem : zaterdag 4 november 2017  
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