
Kledijreglement NLT 2.0 

 

Het kledijreglement is opgemaakt per doelgroep. We onderscheiden momenteel de 

volgende vier doelgroepen: 

1. Multi Water Move (MWM) 

2. Multi Sport³ School (MS³S) 

3. Triatlon & Multisport (TRI) 

4. Running (RUN) 

Leden van de doelgroep MS³S, TRI en RUN worden geacht, op alle wedstrijdformats die tot 

hun doelgroep behoren, de clubkledij te dragen. Bij een eerste inbreuk wordt het 

puntentotaal (behaald op 31 december) gehalveerd. Bij een tweede inbreuk verliest de 

atleet alle credits van het desbetreffende jaar. 

Voor de TRI en RUN groep wordt er in het kader van medisch verantwoord sporten een 

afzonderlijke puntentabel voorzien voor de jeugd (12 – 19 jaar) en de volwassenen (20 jaar 

en ouder) 

Een atleet kan enkel punten scoren op de wedstrijdformats die tot zijn doelgroep (cf 

ledenlijst www.nlt.be) behoren. 

Runners, die na verloop van tijd de overstap maken naar de TRI doelgroep hebben nog recht 

op een extra kledijbedrag van 50 € voor de aanschaf van een club trisuit. 

TRI – atleten, die overstappen naar de RUN, kunnen verder deelnemen in hun TRI – 

clubkledij. 

Alle gratis kledij wordt in bruikleen aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multi Water Move 

 

Ieder lid heeft jaarlijks recht op één Multi Move t-shirt. 

 

Van zodra het lid in orde is met de aansluiting (lidgeld & verzekering) verschijnt zijn naam in 

de online ledenlijst (www.nlt.be) en ontvangt hij/zij een bevestigingsemail voor het ophalen 

van de Multi Move t-shirt in het No Limit Center. 

 

Gebruiksverplichtingen 

Als return vragen we dan ook aan de kids om het Multi Move t-shirt zeker te dragen op alle 

bijzondere clubactiviteiten, die buiten de reguliere natte & droge gymlessen, worden 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlt.be/


Multi Sport³ School 

 

Ieder lid heeft jaarlijks recht op één Multi Sport³ t-shirt. 

 

Van zodra het lid in orde is met de aansluiting (lidgeld & verzekering) verschijnt zijn naam in 

de online ledenlijst (www.nlt.be) en ontvangt hij/zij een bevestigingsemail voor het ophalen 

van de Multi Sport³ t-shirt in het No Limit Center. 

 

Gebruiksverplichtingen 

Als return vragen we dan ook aan de kids om het Multi Sport³ t-shirt te dragen op alle 

wedstrijden (zwemlopen, loopwedstrijden, iron-kids,…) en bijzondere clubactiviteiten, die 

buiten de reguliere trainingen, worden georganiseerd. De Multi Sport³ t-shirt mag worden 

vervangen door officiële clubkledij (trisuit, koerstrui,…). 

 

Kledij credits 

Kids kunnen jaarlijks door wedstrijdparticipatie, voor maximum 50 €, extra kledij credits 
verdienen. De credits zijn pas in het daaropvolgend jaar opneembaar, op voorwaarde dat 

het kind opnieuw lid is van NLT 2.0 

 

Erkende wedstrijden 

In het kader van ethisch en medisch verantwoord sporten komen enkel de hieronder 

omschreven wedstrijdformats in aanmerking voor kledij credits: 

• Alle wedstrijdformats georganiseerd door No Limit Events. (eigen organisaties) 

• Alle wedstrijdformats opgenomen in de wedstrijdkalender van erkende Triatlon 

federaties (3VL, LBFTD, NTB, FFTRI,…) 
• Alle joggings met een maximum afstand van 1 km (leeftijd 6 t.e.m. 9 jaar) & 2 km 

(leeftijd 10 jaar t.e.m 12 jaar) 

 

http://www.nlt.be/


Registratie wedstrijd resultaten 

Ieder lid ontvangt een login en paswoord voor zijn persoonlijk NLT 2.0 profiel, waarop hij 

digitaal zijn wedstrijdresultaten kan opladen. Op basis van deze geregistreerde resultaten 

wordt op 31 december het op te nemen creditbedrag vast gelegd. 

 

Puntenverdeling 

Type wedstrijd Punten 

Jogging 1 

Zwemloop 2 

Activiteiten Kids Toers Triatlon Vlaanderen 2 

Ironkid 2 

Powerkid 2 

NLT 2.0 Multi Sport Happening 3 

 

De waarde van ieder punt bedraagt 2,5 € 

 

Clubkalender 

NLT 2.0 schuift per seizoen & doelgroep minimum 6 wedstrijden naar voor waarop de club 

wedstrijdbegeleiding voorziet. We verwachten hier dan ook een massale deelname van onze 

clubleden. Deelnames aan deze wedstrijden komen in aanmerking voor dubbele punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triatlon & multisport formats 

 

Ieder lid (minimum leeftijd = geboortejaar waarin men 12 jaar wordt) dat de overstap maakt 

van de Multi Sport³ School naar Triatlon of zich voor het eerst aansluit bij NLT 2.0 heeft recht 

op het basispakket (trisuit + koerstrui LM). 

  

Van zodra het lid in orde is met de aansluiting (lidgeld & verzekering) verschijnt zijn naam in 

de online ledenlijst (www.nlt.be) en ontvangt hij/zij een bevestigingsemail voor het ophalen 

van het basispakket in het No Limit Center. 

 

Gebruiksverplichtingen 

Als return vragen we dan ook aan de atleet om de clubkledij te dragen op alle triatlon & 

multisport wedstrijden en bijzondere clubactiviteiten, die buiten de reguliere trainingen, 

worden georganiseerd.  

 

Kledij credits 

Atleten kunnen pas het jaar na ontvangst van het basispakket, door wedstrijdparticipatie, 

voor maximum 100 €, extra kledij credits verdienen. De credits zijn pas in het daaropvolgend 

jaar opneembaar, op voorwaarde dat de atleet opnieuw lid is van NLT 2.0 

 

Erkende wedstrijden 

Alle individuele & ploegen en mixed relay triatlon – en multisport formats (ook offroad), die 

minimum beantwoorden aan de officiële sprintafstand (cf reglement BTDF) komen in 

aanmerking voor credits. Duo & trio formats worden niet gevalideerd. 

 

 

http://www.nlt.be/


Registratie wedstrijd resultaten 

Ieder lid ontvangt een login en paswoord voor zijn persoonlijk NLT 2.0 profiel, waarop hij 

digitaal zijn wedstrijdresultaten kan opladen. Op basis van deze geregistreerde resultaten 

wordt op 31 december het op te nemen creditbedrag vast gelegd. 

Puntenverdeling  

Adults 

Type wedstrijd Punten 

Clubkampioenschap 1 

Mixed Relay of Ploegen Triatlon 1 

Sprint Triatlon (minimum 500 m/ 20 km / 5 km) 1 

Sprint Duatlon (minimum 5 km / 20 km / 2,5 km) 1 

Aquathlon (minimum 500 m / 5 km) 1 

Kwart Triatlon (minimum 1 km / 40 km / 10 km) 2 

Kwart Duatlon (minimum 10 km / 40 km / 5 km) 2 

Middle Distance Triatlon (minimum 1900 m / 90 km / 20 km) 3 

Middle Distance Duatlon (minimum 10 km / 60 km / 10 km) 3 

Long Distance Triatlon (3800 m / 180 km / 42 km) 5 

Long Distance Duatlon (10 km / 120 km / 20 km) 5 

ETU Cup  5 

EK of WK selectie elite door Triatlon Belgium 10 

 

Youth 

Type wedstrijd Punten 

Zwemloop (conform afstandsvoorwaarden Triatlon Vlaanderen) 1 

Mixed Relay  1 

Ploegen Triatlon 2 

Youth Triatlon (conform afstandsvoorwaarden Triatlon Vlaanderen) 2 

Youth Duatlon (conform afstandsvoorwaarden Triatlon Vlaanderen) 2 

Clubkampioenschap 2 

ETU Junior Cup             5 

EK of WK selectie door Triatlon Belgium 10 

 

De waarde van ieder punt bedraagt 5 € 

 

Clubkalender 

NLT 2.0 schuift per seizoen & doelgroep minimum 10 wedstrijden (6 triatlons & 4 duatlons ) 

naar voor waarop de club wedstrijdbegeleiding voorziet. We verwachten hier dan ook een 

massale deelname van onze clubleden. Deelnames aan deze wedstrijden komen in 

aanmerking voor dubbele punten. 



Running 

 

Ieder lid (minimum leeftijd = geboortejaar waarin men 12 jaar wordt) dat de overstap maakt 

van de Multi Sport³ School naar Running of zich voor het eerst aansluit bij NLT 2.0 heeft 

recht op het basispakket (runningshirt + runningshort). 

  

Van zodra het lid in orde is met de aansluiting (lidgeld & verzekering) verschijnt zijn naam in 

de online ledenlijst (www.nlt.be) en ontvangt hij/zij een bevestigingsemail voor het ophalen 

van het basispakket in het No Limit Center. 

 

Gebruiksverplichtingen 

Als return vragen we dan ook aan de atleet om de clubkledij te dragen op alle  

loopwedstrijden en bijzondere clubactiviteiten, die buiten de reguliere trainingen, worden 

georganiseerd.  

 

Kledij credits 

Atleten kunnen pas het jaar na ontvangst van het basispakket, door wedstrijdparticipatie, 

voor maximum 100 €, extra kledij credits verdienen. De credits zijn pas in het daaropvolgend 
jaar opneembaar, op voorwaarde dat de atleet opnieuw lid is van NLT 2.0 

 

Erkende wedstrijden 

Alle individuele loopwedstrijden, waarbij een officiële uitslag wordt opgemaakt, komen in 

aanmerking voor credits. Aflossingsformats worden niet gevalideerd. 

 

 

http://www.nlt.be/


Registratie wedstrijd resultaten 

Ieder lid ontvangt een login en paswoord voor zijn persoonlijk NLT 2.0 profiel, waarop hij 

digitaal zijn wedstrijdresultaten kan opladen. Op basis van deze geregistreerde resultaten 

wordt op 31 december het op te nemen creditbedrag vast gelegd. 

 

Puntenverdeling  

Adults 

Type wedstrijd Punten 

5 km run 1 

10 km run 2 

15 km run 3 

20 km run 4 

Marathon 5 

 

Jeugd 

Type wedstrijd Punten 

1,5 km run 1 

3 km run 2 

5 km run 3 

10 km run 4 

 

De waarde van ieder punt bedraagt 5 € 

 

Clubkalender 

NLT 2.0 schuift per seizoen & doelgroep minimum 6 wedstrijden naar voor waarop de club 

wedstrijdbegeleiding voorziet. We verwachten hier dan ook een massale deelname van onze 

clubleden. Deelnames aan deze wedstrijden komen in aanmerking voor dubbele punten. 

 

 

 

        Goedgekeurd op 17/05/2018 

 

 


