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Programma Zwinstedenloop 15 maart 2015 

Ook dit jaar wil NLT, op initiatief van Steven Scherpereel, de 
Sluis traditie verder zetten. 

  
Timing: 

 08h: vertrek groep 1 ( tempo 25-26km/h) +/- 70km ( indien 
voldoende interesse) 

 08h15: vertrek groep2 ( tempo 28-30km/h) 

 11h: aankomst Sluis 

 11h30: Kids run 6j-12j 

 12h00: Vijf van Sluis 

 12h45: Tien van Sluis 

 13h00: Halve marathon  

Kleedkamers en douches voorzien. 
Voorinschrijvingen tot en met 01/03/2015 
www.zwinstedenloop.nl 
  
Gelieve naam doormailen met erbij te vermelden of je met de fiets of 
auto naar Sluis gaat en welke afstand je eventueel loopt, kwestie van 
een overzicht te krijgen. 

 E-mail: steven.scherpereel@skynet.be 

 T: 0499/581562 

Fietstraining 

Vorige zondag hebben we om veiligheidsredenen de fietstraining 
geannulleerd. Om onnodige verplaatsingen en discussies te 
vermijden zullen we in de toekomst bij barre weersomstandigheden 
ten laatste tegen 08u00 annulaties onder de rubriek "hot news" op 
de homepagina publiceren. Hou de website in het oog. Een verwittigd 
man is er twee waard. 

Atletencommissie  

Hallo collega's tria -en duatleten, 
  
Op één van de eerste infomomenten maakte Stefaan kenbaar dat 
onze club groter wordt en dat dit een bijgestuurde aanpak in 
organisatie vergt. De verschillende taken zijn onmogelijk te dragen 
door enkel en alleen het bestuur. Eén van de werkgroepen kreeg 

sinds vorig seizoen nog meer vorm onder de vleugels van Bart en 
Anuschka die door middel van het aansturen van deze groep 
broodnodige medewerkers meegeholpen hebben om van de 
clubactiviteiten een succes te maken. Maar we zij in eerste instantie 
een sportclub met leden die vooral sportieve ambities hebben, elkeen 
op zijn/haar niveau. En elk lid heeft zijn/haar verzuchting, 
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verwachting, verlangen, doel, ambitie, ... Deze zaken brengen 
duizenden vragen met zich mee: wanneer zijn de trainingen, hoe stel 
ik mijn doelen, wie doet waar-en-wanneer mee aan wedstrijden, wie 
zijn mijn 'collega's' in mijn doelgroep, komen er testmomenten, .... 
kortom voor Stefaan en de bestuursleden dagelijks een mailbox vol 
en teveel om jullie snel en correct verder te helpen. 
De invoering van de atletencomissie moeten hier een 'buffer' gaan 
vormen. Elke doelgroep kreeg zijn/haar aanspreekpersoon via wie 
jullie de vragen kunnen ventileren naar het bestuur. In de andere 
richting zal het bestuur die aanspreekpersonen inzetten om jullie nog 

beter te informeren. Het doel is dus om vlotter te gaan 
communiceren, een groter groepsgevoel te creeëren, 
organisatorische zaken sneller op te pikken, een hulp te zijn voor het 
bestuur zodat die haar kerntaken (een club runnen) nog beter kan 
oppikken,  ... en nog zoveel meer. Via die personen en mogelijks een 
tool (babbelbox of forum) op de website elkaar nog beter vinden en 
leren kennen. Naast sporters worden we zo ook meer supporters. 
  
Hoe gaan we te werk: 

 Jullie vragen kunnen jullie kwijt bij de betreffende 

kontaktpersoon: stuur een mailtje, spreek ons aan of geef 
een belletje 

 De kontaktpersonen verzamelen de vragen en bezorgen die 
aan de bestuursleden voor hun vergadering of we geven ze 

sneller door als ze hoogdringend zijn. Voor onderwerpen van 
persoonlijke aard kan je natuurlijk nog altijd bij bestuur of 
trainer terecht. 

  De te bespreken zaken kunnen dan eigenlijk gezien worden 
in 2 families: de sportieve vragen (over trainingen, de 

wedstrijden, mijn eerste wedstrijd, groepstrainingen, 
testmomenten, mijn doelgroep, ...) of organisatorische 
(clubactiviteiten, groepsmomenten, afspreken met collega's 
atleten op andere plaatsen of activiteiten, ...)  

Het werken via de werkgroepen zal een leerproces moeten 
ondergaan waarbij het voor elkeen zoeken zal worden naar de meest 
gunstige manier van werken en communiceren maar het zal zeker en 
vast een structurele hulp bieden voor het hardwerkende bestuur van 
deze mooie club. 
  
 
Grt, Sammy Coulembier 
  
  
  
  

Namens het NLT bestuur 
  
  
Depaepe Stefaan 
0497/587997 
  
  
  
  

  

 

 


