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Hernieuwing lidmaatschap 2015 

Er zijn nog steeds jeugdleden die niet in orde zijn met hun 
aansluiting (digitale VTDL aangifte, medisch attest en betaling). We 

vragen dan ook met aandrang dit zo snel mogelijk in orde te 
brengen. Vanaf februari zullen we voor de communicatie nog enkel 
gebruik maken van de nieuwe mailinglist 2015.  

Run-bike trainingen 

Morgen (1 februari 2015) en volgende week zondag (8 februari 2015) 
voorzien we een run-bike wisseltraining voor de jeugd. Iedereen 

brengt zijn racefiets of mountainbike, helm en loopschoenen mee. 
Voorzie voldoende warme kledij !!!  
  
Zondag 1 februari 2015 

 Timing wisseltraining: 09.30 - 10.45 

 Vertrekpunt: Knokke-Zwevegem 

 Geen fietsschoenen tijdens deze eerste wisseltraining. 
Enkel loopschoenen (ook voor het fietsen). 

  
Zondag 8 februari 2015 

 Timing wisseltraining: 09.30 - 11.00 

 Vertrekpunt: Knokke-Zwevegem 

 Tijdens deze 2° wisseltraining oefenen we wel op het 
wisselen van de fiets- en loopschoenen.  

Clubkledij 2015 

Sportfinsh (Doorniksesteenweg 92 Avelgem) zal op de volgende 
momenten open zijn voor het afhalen en bestellen van clubkledij: 

 Vrijdag 6 februari 2015: van 16u00 tot 19u00 

 Vrijdag 13 februari 2015: van 16u00 tot 19u00 

Ps: leveringsduur ontbrekende items: ongeveer 6 weken 
  
De berekening van de participatiepunten voor extra kledij zal enkel 
en alleen gebeuren op basis van de wedstrijdresultaten die we terug 
vinden op uw persoonlijke profiel (cf http://www.nlt.be/leden/ )  

Trainingen krokusverlof 

Tijdens het krokusverlof staan een aantal extra trainingen en 
besprekingen op de agenda. Voor details verwijs ik u graag door naar 
het maandschema. 

 

http://www.nlt.be/leden/
http://www.nlt.be/wp-content/uploads/2015/01/JE_Februari_2015.pdf


Droogland training zwemniveau Z1 

Het zwemschema voor de jeugdatleten van niveau Z1 wordt in 
februari opnieuw aangepast. Om de te hoge bezettingsgraad tijdens 
de zwemtraining op dinsdagavond en het tekort aan 

drooglandtraining op te vangen starten we vanaf 3 februari 2015 met 
volgend nieuw zwemschema: 
  
Week 1: 

 maandag: zwemmen: van 19u15 - 20u15 

 dinsdag: zwemmen: van 18u00 - 19u00 (enkel jongens) 

 dinsdag: droogland: van 18u00 - 19u00 (enkel meisjes) 

 zaterdag: zwemmen: van 08u30 - 09u30 

Week 2: 

 maandag: zwemmen: van 19u15 - 20u15 

 dinsdag: zwemmen: van 18u00 - 19u00 (enkel meisjes) 

 dinsdag: droogland: van 18u00 - 19u00 (enkel jongens) 

 zaterdag: zwemmen: van 08u30 - 09u30 

De drooglandtraining zal worden begeleid door Sien Depaepe. 
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