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Opstart 2015 

De winterstop loopt stilaan op zijn laatste benen. Volgende week 
dinsdag (28 oktober 2014)  starten we de voorbereiding voor het 

nieuw seizoen op. Voor de exacte details verwijs ik u graag door naar 
het maandschema. 
Zoals aangekondigd op de info-avond zullen Kurt D'Haene (sprint & 
olympic distance) en Steven Scherpereel (long distance) voortaan de 
begeleiding van de volwassenen voor hun rekening nemen. Een 
nieuwe dynamic die zeker zijn vruchten zal afwerpen. 

Fietsstage Mojacar 

Mijn woorden zijn nog niet koud en daar zijn ze al met het eerste 
initiatief. Steven Scherpereel is bereid om samen met reisorganisator 
"Kortweg" een fietsstage naar het zonnige Mojacar te organiseren. 
  
Details 

 Wanneer: 12-19/04/ 2015 

 Waar:Mojacar ( Andalusië Spanje 2200km vanuit Brussel) 

 Doelgroep: Familiaal toegankelijk voor zowel 

recreant/competitief atleet alsook kids en vrouw. 

 Doel:  Het optimaliseren van de conditie met hoofdzakelijk 
het fietsen, lopen & zwemmen komen ook wel uitgebreid aan 

bod. 

 Coördinator: Steven Scherpereel 

Tarieven 

 Actief atleet: +/- 835 € 

 Niet actief (volwassen persoon): +/- 770 € 

 Kids > 16 jaar & actief: +/- 800 € 

 Kids > 16 jaar & niet actief: +/- 695 € 

Prijzen kunnen nog licht variëren naar gelang de interesse (doel: 
minimum 20 personen) 
  
Wat zit er in de prijs 

 Verblijf vol pension incl. water & huiswijn in hotel Marina 

Playa 4****& Abir Playa4**** 

 Verblijf 8 dagen / 7 nachten 

 Professioneel fietstransport vanuit centraal punt bv 

Zwevegem 

 Vlucht & luchthaventransfer 

 Fietsbegeleiding in minimum 2 groepen met technische 
assistentie vanuit volgwagen 

 Bevoorrading voor & tijdens de ritten 

 Ruime afgesloten professionele fietsstaling 

 Gratis wasdienst van uw koerskledij 

 

http://www.nlt.be/trainingen/maandschemas/


 Gratis gebruik van sauna, fitness en stoombad 

 Gratis Wi-Fi 

Masseur en technieker steeds aanwezig.  
Supplement: ingang zwembad 
   
Indien vragen of info steven.scherpereel@skynet.be 
  
Gelieve zo snel mogelijk te reserveren via Steven. 

Aansluiting 2015 

NLT  is momenteel nog niet geactiveerd in de online 
aansluitingsmodule van de VTDL. We brengen jullie op de hoogte van 
zodra de nodige formaliteiten geregeld zijn. 

Grote triatlon en multisport enquete 

Er loopt momenteel in samenwerking met KU Leuven een 
grootschalig onderzoek naar triatlon en multisport in Vlaanderen. 
U kunt door het invullen van deze enquete onze sport verder helpen 
ontwikkelen. Graag uw imput. 
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