
BK Ploegentriatlon Doornik 2014 
 
Teamsamenstelling 

 NLT recreanten 

 Startuur: 11:16:30 

 Declercq Bjorn 

Coulembier Sammy 

Gerryn Bart 

Valcke John 

De Nys Kris 

Van De Berghe Danny 

Remmerie Jerry 

 NLT heren 2 

 Startuur: 12:59:00 

 Soete Pieter 

Devos Kevin 

Degrootte Kurt 

Desmet Thomas 

Demeestere JP 

Vanhoucke Jeffry  

Loncke Pascal 

 NLT ladies 2 

 Startuur: 13:47:00 

 Vandamme Nancy 

Vanmarcke Kathleen 

Bossuyt Mieke 

Douven Hilde 

 NLT ladies 1 

 Startuur: 14:23:00 

 Bossuyt Lieselot 

Vandevenne Delphine 

Ranson Charlotte 
 
 



NLT heren 1 

 Startuur: 16:16:30 

 Scherpereel Steven 

Laevens Bram 

Tanghe Tom 

Perneel Guillaume 

Omey Henk 

Ares Frederic 

Cottem Vincent 

 Belangrijke info 

 1. Verkenning fietsparcours kan enkel: 

            * vóór 10u30 

            * tussen 12u30  -  13u00 

            * tussen 15u15  -  15u45 

2. Uniforme kledij verplicht (nieuwe NLT trisuit) 
3. Licentie meebrengen 
 

Info organisator 
 
Hallo,  
 
Voor een goed beheer van de dag, een eerlijke wedstrijd en ongemak te voorkomen, kun je het 
volgende in gedachten te houden en doorgeven aan uw atleten : 
 

- Het adres is Rue de l’Orient    Tournai (Doornik) (Google Map) 
- Sportreglementen – in het bijzonder blz. 23 tot 25 (http://vtdl.triathlon.be/wp-

content/uploads/2014/01/2014-BTDF-Sportreglementen_finale-versie-150120141.pdf) 
- Minimum 5 mannen/3 vrouwen 
- Alle leden van de ploeg moeten zich tegelijkertijd aandienen aan de check-in. 
- Enkel materiaal dat gebruikt wordt tijdens de wedstrijd mag in de wisselzone geplaatst 

worden. Ander materiaal (rugzak,…) wordt buiten het wedstrijdveld gehouden zodat het 
geen andere atleten hindert. 

- Geen zak (rugzak, sportzak, plastiek,…) in de wisselzone. 
- Controle van het materiaal aan  de wisselzone met de fietshelm op het hoofd. 
- Elke atleet mag een opbergbox gebruiken op de voor hem/haar voorziene plaats. Deze box 

moet uit plastiek bestaan, mag geen merktekens (lees stickers en dergelijke) bevatten en niet 
groter zijn dan L45xB35xD25 cm. De naam van de atleet mag wel vermeld worden. 

- Een ploeg moet zich 5 minuten voor de start aanmelden in de startzone. 
- De fiets en helm moeten beantwoorden aan de eisen van een draftingwedstrijd. 
- Drafting tussen de verschillende ploegen is niet toegelaten. 
- Toegang tot de wisselzone is toegelaten, ten vroegste, 35 minuten voor U start. 
- Uw materiaal moet worden teruggenomen uit de wisselzone ten laatste 15 minuten na 

aankomst, zodat andere ploegen kunnen plaatsen in goede omstandigheden. 
- In de wisselzone, plaats uw materiaal in uw mogelijk box of naast het fiets 

 

https://www.google.be/maps/place/Rue+de+l'Orient/@50.6008713,3.4129646,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47c2e042fc539c05:0x1f2999461352a47d
http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/2014/01/2014-BTDF-Sportreglementen_finale-versie-150120141.pdf
http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/2014/01/2014-BTDF-Sportreglementen_finale-versie-150120141.pdf


Goede voorbereiding en tot donderdag 
 
Voor de TRIGT, 
Frédéric  
 


