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1. Clubinfo 

 

Ontstaan uit de Lommelse Triatlon 

Voor het ontstaan van De Lommelse Triatleten moeten we teruggaan naar het jaar 1985. Toen 

organiseerde Leon Vanhulsel in samenwerking met de Lommelse Sportraad en Sportdienst, zwemclub 

LWB, wielerclubs Hoger Op en WTC Balendijk, en atletiekvereniging Dalo de allereerste Lommelse 

Triatlon ... om hem vervolgens ook te winnen! Samen met enkele andere Lommelse deelnemers 

stichtte Leon kort daarna De Lommelse Triatleten, en de club ging de wedstrijd vanaf dan ook steeds 

meer in eigen handen nemen. 

De aankomst van de Lommelse Triatlon lag aanvankelijk aan het stedelijk sportcentrum (het huidige 

Soevereinpark), maar verhuisde in de loop der jaren naar het industrieterrein van de Balendijk. 

Legendarisch waren de barbecues die daar op de vooravond van de wedstrijd gehouden werden, met 

soms tot 600 deelnemende eters. Na de organisatie van het Belgisch (’90) en Europees (’92) 

Kampioenschap kwarttriatlon volgden er enkele sabbatjaren (’95, ’99 en 2000). Daarna kreeg de 

Lommelse triatlon zijn vaste startplaats aan brug 12 en aankomstplaats op het Marktplein in het 

centrum.  

Sinds 2005 is Hoeks Verhuizingen hoofdsponsor van de Lommelse Triatlon, die in 2012 zijn 25ste editie 

vierde. Datzelfde jaar kreeg organisator Leon Vanhulsel van de stad Lommel de Pluim uitgereikt. Hij 

mocht toen na zijn verkiezing tot Limburgs sportvrijwilliger van het jaar ook naar de Olympische 

Spelen in Londen. Uiteraard samen met zijn vrouw Christiane, die samen met Leon aan de wieg stond 

van de Lommelse Triatlon en de Lommelse Triatleten. Na 30 jaar inzet voor de club gaf Leon in 2015 

de club- en wedstrijdfakkel door aan een nieuwe bestuursploeg. 

   
 

Een club in groei 

Naast de triatlonwedstrijd richtte de club ook jarenlang MTB-tochten (21 edities) en natuurjoggings 

(17 edities) in om de kas te spekken. In de beginjaren telde de Lommelse Triatleten maar een twintigtal 

leden, maar gestaag groeide het aantal tot 60 à 70. Het ledenaantal bleef vervolgens heel wat jaren 

stabiel, tot rond het jaar 2010 de kaap van de 100 werd gerond. Snel daarna dikte dat aantal aan tot 

140 en moest er zelfs een ledenstop ingevoerd worden gezien de beperkte ruimte tijdens de 

zwemtrainingen. 
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Terwijl vele leden voor de fun zwemmen, fietsen en lopen, telt de club ook heel wat sportievelingen 

met ambities. Een paar van hen groeiden zelfs uit tot regelrechte toppers. In de beginjaren waren dat 

Fons Hamblok (Europees kampioen kwarttriatlon) en Leon Vanhulsel (tweevoudig Belgisch kampioen 

kwarttriatlon), later scheerden Kathleen Smet (Belgisch, Europees en wereldkampioen, en 4e op de 

Olympische Spelen) en Gerrit Schellens (tweevoudig Ironman-winnaar) hoge toppen. 

      
             Fons Hamblok              Leon Vanhulsel     Kathleen Smet      Gerrit Schellens 

 

De club anno 2017 

Vzw De Lommelse Triatleten (LT), aangesloten bij de Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga (VTDL), telt 

vandaag de dag een 125-tal leden. Het doel van de club is en blijft zowel recreanten als competitieve 

sporters de nodige begeleiding te geven om, ieder op zijn of haar niveau, aan triatlon te laten doen. 

 

 

 

 

 Contactgegevens bestuur: Zie blz. 22
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2. Lidmaatschap 

Lidmaatschap 2017 

Het lidmaatschap voor het seizoen 2017 is geldig van 1 

januari (of vroeger, indien eerder aangesloten) tot en 

met 31 december 2017. Het is belangrijk om je 

lidmaatschap op tijd in orde te brengen, dit wil zeggen 

vóór aanvang van het seizoen. Zolang dit niet in orde is 

ben je namelijk niet meer verzekerd en kan je niet 

deelnemen aan de clubtrainingen. Door alles op tijd in 

orde te maken bespaar je het clubsecretariaat 

bovendien een hoop extra werk, bedankt! 

Soorten lidmaatschap 

Je hebt bij de Lommelse Triatleten de keuze uit een wedstrijdlicentie (€ 180), lidkaart (€ 160), 

jeugdlicentie (gratis) en kidslicentie (gratis). In het lidgeld is de bondsbijdrage (respectievelijk € 70, € 

40, € 40 en € 20) inbegrepen. In de tabel hieronder zie je de rechten en verplichtingen die bij elk 

lidmaatschap horen. 

 Wedstrijdlicentie Lidkaart Jeugdlicentie Kidslicentie 

Lidgeld1 € 180 € 160 Gratis Gratis 

Bondsbijdrage  
(inbegrepen bij lidgeld) 

€ 70 € 40 € 40 € 20 

Leeftijd Vanaf 18 jaar Vanaf 12 jaar 12 – 17 jaar 6 – 11 jaar 

Verzekerd op...  Trainingen 

 Clubactiviteiten 

 Wedstrijden 

 Trainingen 

 Clubactiviteiten 

 Trainingen 

 Clubactiviteiten 

 Wedstrijden 

 Trainingen 

 Clubactiviteiten 

 Wedstrijden 
Deelname clubtrainingen 
en -activiteiten 

x x x x 

Medische voorwaarden2 x  x  

Internationale erkenning 
(ITU/ETU/Ironman) 

x  x  

Competitie, nationale 
titels/podia 

x  x  

Voordeeltarief & 
prioritair inschrijven 
erkende wedstrijden 

x  x  

Huurtarief VTDL-
timingchip inbegrepen 

x  x  

 

1 Leden die op de wedstrijddag meewerken aan de Hoeks Triatlon krijgen een korting op het lidgeld, namelijk € 20 per halve dag. 
2 Bij een wedstrijdlicentie of jeugdlicentie is het verplicht om 1x (- 40j) / 2x (+ 40j) per Olympiade een doktersattest voor te leggen. 
 

LEDENSTOP! 

Wegens de forse ledengroei de laatste jaren, in combinatie met de  

beperkte capaciteit van het zwembad, is er momenteel een ledenstop  

bij de Lommelse Triatleten. Wie geen gebruik wenst te maken van  

de zwemtrainingen kan nog wel lid worden. Op de wachtlijst wordt  

voorrang gegeven aan plaatselijke atleten die de intentie hebben aan  

(triatlon)wedstrijden deel te nemen. 

  

http://goo.gl/forms/OpyW2s6Kj3
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Wat moet je doen om je lidmaatschap te verlengen of lid te worden? 

 

1. Lidmaatschap aanvragen of verlengen via het 3ntrance-platform 

2. Lidgeld betalen op rekeningnummer 735-0022928-24 (voor buitenlanders: IBAN = BE81 7350 

0229 2824 & BIC = KREDBEBB) met vermelding van je naam 

3. Bij wedstrijd-/jeugdlicentie: medisch attest laten invullen door arts en uploaden via 3ntrance 

4. Bij jeugdlicentie: licentieaanvraag minderjarige binnenbrengen bij de club 

Het medisch attest en licentieaanvraag minderjarige kan je downloaden op 

http://vtdl.triathlon.be/downloads/ 

 

Krijg je lidgeld (deels) terug! 

Bij de Lommelse Triatleten proberen we de lidgelden zo democratisch mogelijk te houden. Bovendien 

krijg je de kans om je lidgeld gedeeltelijk terugbetaald te krijgen! Dat kan op twee manieren: 

1. Help mee op de Hoeks Triatlon! 

Leden die op de wedstrijddag (zondagvoormiddag en/of –namiddag) meewerken aan de Hoeks 

Triatlon krijgen per halve dag € 20 korting op het lidgeld. Jouw persoonlijke korting wordt 

gecommuniceerd voor aanvang van het nieuwe seizoen en mag je aftrekken van het te betalen lidgeld. 

  

https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=114:40:0::NO:40::
http://vtdl.triathlon.be/downloads/
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2. Laat je sponsoren door je ziekenfonds! 

De meeste ziekenfondsen geven je een tegemoetkoming voor lidmaatschap van een sportclub. Je moet 

daarvoor het terugbetalingsformulier van je ziekenfonds laten invullen door Danny Wouters en 

vervolgens binnenbrengen bij je ziekenfonds. Hieronder vind je meer info over de tegemoetkoming bij 

de meest gangbare ziekenfondsen in de provincie Limburg (in andere provincies kunnen de regelingen 

verschillen): 

CM: max € 15/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 
 
De Voorzorg Limburg: max € 15/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 
 
Liberale Mutualiteit: max € 25/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 
 

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: max € 30/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 
OZ: max € 25/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 
 
Partena Ziekenfonds: max € 15/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 
 
Securex: max € 30/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: max € 30/jaar 
Terugbetalingsformulier 
Meer info 
 

 

 Lidmaatschap: Danny Wouters (Wanstraat 16, 3920 Lommel)

http://www.cm.be/binaries/Attesten-inschrijvingsgeld-jeugdvereniging-sportvereniging_tcm375-167346.pdf
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport/limburg/sportvereniging.jsp
http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Brochure-publicatie/322/DVZ_Attest_Sportvoordeel_website.pdf
http://www.devoorzorg.be/limburg/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/sport/Pages/default.aspx
http://www.lm.be/NL/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Sport-en-beweging/Sportprikkel/Documents/Attest%20sport%20en%20fitness.pdf
http://www.lm.be/Limburg/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Sport-en-beweging/Sportprikkel/Pages/sportprikkel.aspx
http://www.nzvl.be/sites/default/files/GA0101%20SPORT%20-%20TUSSENKOMST1.pdf
http://www.nzvl.be/we-helpen-je-graag-met/sport
https://www.oz.be/-/media/oz/pdf/forms/fitnesssportclub.ashx?la=nl
https://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/fitness-sportclub#voordeel
http://www.partena-onlinekantoor.be/MyPartena/document?id=102&filename=Terugbetaling%20lidgeld%20sportclub.pdf&
https://www.oz.be/-/media/oz/pdf/forms/fitnesssportclub.ashx?la=nl
http://www.securex-mut.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/MUT269.pdf
http://www.securex-mut.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/MUT269.pdf
https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2014/11/sport-offitnessclub.pdf
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/
mailto:dlawouters@gmail.com
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3. (Club)kledij & accessoires 

Clubkledij 

De Lommelse Triatleten hebben een eigen fietskledinglijn van het merk Verge Sport. Dankzij 

sponsoring van Hoeks Verhuizingen en Kuismasters kunnen wij deze kledij aanbieden aan zeer 

democratische prijzen. Bovendien kan je een fikse korting krijgen op de aankoop (zie kader onderaan). 

De zwart-rood-witte uitrusting kreeg begin 2015 een update. Sinds 2016 bieden we ook een LT-

loopshirt, -loopjasje (beiden van Wowow) en -softshell jas aan. 

 

Product Prijs (kind) Product Prijs (kind) 

Korte fietsbroek (man) € 40 (€ 30) Fietshandschoenen zomer € 12 
Korte fietsbroek zonder bretellen (vrouw) € 35 Fietshandschoenen winter € 20 

Kniefietsbroek met zeem € 50 Helmmuts winter € 7 

Lange fietsbroek met zeem (m & v) € 55 Overschoenen Windtex € 13 

Fietstrui zonder mouw € 30 Fietskousen € 4,5 

Fietstrui korte mouw (m & v) € 35 (€ 30) Onderhemd zonder mouw € 16 

Fietstrui lange mouw (m & v) € 40 (€ 40) Onderhemd lange mouw € 35 

Fietsbody tussenseizoen € 40 Triatlonpakje (m & v) € 45 

Fietsvest winter € 80 Loopshirt € 14 

Armstukken € 13 Loopjasje/trainingsvest € 65 

Beenstukken € 20 Softshell jas vrije tijd € 52 

 

Clubkledijdagen 

Eenmaal per jaar (vrijdagavond 25/11/16 en zaterdagvoormiddag 26/11/16) houdt de club 

kledijdagen, waarop leden de volledige collectie kunnen passen en bestellen. Ook is er een stand van 

Geboers Sport (met zwemkledij en -accessoires met een korting van 20% op de winkelprijs). Wie buiten 

de clubkledijdagen kledij wil passen of (bij)bestellen, neemt contact op met Leon Vanhulsel. 

Krijg tot € 120 korting op je clubkledij! 

Leden die komen helpen tijdens het Hoeks Triatlon-weekend (vrij / zat-voormiddag / zat-namiddag / 

zon-voormiddag / zon-namiddag / maa-voormiddag) krijgen per geholpen halve dag € 20 

clubkledijkorting. Op die manier kan je tot € 120 (!) korting krijgen op je clubkledij! 

 

 Clubkledij: Leon Vanhulsel 

mailto:leonvanhulsel@hotmail.com
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4. Trainingen algemeen 

Leden kunnen wekelijks gebruik maken van zeven clubtrainingen. Ze zijn daarbij (en ook tijdens 

individuele trainingen en wedstrijden) verzekerd.  

 Dinsdag (17u30-18u30): zwemtraining 

 Woensdag (21u-22u): zwemtraining 

 Vrijdag (21u-22u): zwemtraining 

 Zaterdag (8-9u): zwemtraining 

 Zaterdag (9u30-10u30): looptraining 

 Zaterdag (13u30-?): fietstraining 

 Zondag (9u/10u*-12u): fietstraining 

* De zondagse fietstrainingen beginnen vanaf februari om 9u (snelle groep) of om 10u (minder snelle groep). 

Naast deze standaard trainingen zijn er bijvoorbeeld ook nog de voorbereidingsritten richting Xhoris 

en door clubleden onderling afgesproken trainingen (open water zwemmen, fietstrainingen, etc).  

Individuele begeleiding 

Voor individuele begeleiding en trainingsschema’s op maat richting een bepaald doel, verwijzen we 

jullie graag door naar Adapt 2 Balance, het centrum voor kinesitherapie en duursportbegeleiding van 

onze zwemcoaches Carl Huygen en Natalie Franken. LT-leden krijgen bij Adapt 2 Balance een korting 

van 10%! Meer info op http://www.adapt2balance.be 

 

 Trainingen algemeen: Erwin Kuyken 

 Adapt 2 Balance: Carl Huygen & Natalie Franken 

http://www.adapt2balance.be/
mailto:erwin.kuyken@telenet.be
mailto:carl@adapt2balance.be
mailto:natalie@adapt2balance.be
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5. Zwemtrainingen 

Wanneer?  

 Dinsdag van 17u30 tot 18u30 

mannen kleedkamer 6 - vrouwen kleedkamer 5 

 Woensdag van 21u tot 22u  

mannen kleedkamer 3 - vrouwen kleedkamer 4 

 Vrijdag van 21u tot 22u  

mannen kleedkamer 6 of 3 - vrouwen kleedkamer 4 

 Zaterdag van 8u tot 9u  

mannen kleedkamer 6 - vrouwen kleedkamer 5 

Op wettelijke feestdagen is er geen zwemtraining! 

Waar? 

Stedelijk zwembad, Sportveldenstraat 15, 3920 Lommel (Tel. 011/54.85.15) 

 

Richtlijnen 

De kleedkamers zijn toegankelijk vanaf een kwartier voor aanvang van de training. Ze worden niet 

gesloten tijdens de training, dus berg waardevolle spullen op in een van de lockers (waarborg 1 euro) 

of plaats je rugzak voor de training op de banken aan de rand van het zwembad. Van zodra de vorige 

zwemmers het bad hebben verlaten, kunnen er vijf banen gelegd worden. Vroeger beginnen 

zwemmen dan het startuur van de training is verboden; hiervoor kan de club gesanctioneerd worden! 

Op dinsdag en zaterdag moeten de banen er na de training ook weer uitgehaald worden. Wees ajb 

sportief en laat niet altijd dezelfde leden dit klusje opknappen! 

Trainingen 

De banen zijn ingedeeld volgens zwemniveau (van 1 

traag tot 5 snel). Leden zijn vrij om te kiezen in welke 

baan ze zwemmen, al kan de trainer hen aanraden 

om in een andere baan plaats te nemen. De 

oefeningen starten steeds in het ondiepe gedeelte 

van het zwembad. 

Carl Huygen (trainer A zwemmen, trainer B triathlon) en Natalie Franken (Master in Lichamelijke 

Opvoeding) stellen de trainingsschema’s op voor alle trainingen en begeleiden om beurten ook zelf de 

dinsdag- en woensdagtrainingen. Voor alle duidelijkheid worden de oefeningen ook op het bord 

geschreven. Carl en Natalie geven in elke baan instructies voor de juiste uitvoering en waar 

mogelijk ook zwemtechnische feedback. Wie deze oefeningen niet wenst te volgen, geeft voorrang 

aan zij die dat wel doen! 

De vrijdag- en zaterdagtrainingen worden begeleid door onze poule redders (Bieke Poets, Birgit 

Massagé, Brecht Reynders, Dennis Berkmans, Ferre Van Braeckel, Geert De Ceuster, Joery Wouters, 

Leon Vanhulsel, Lobke Punie, Peter Knaepen, Ruben Geys, Silvy Maes, Stijn Nickmans, Sofie Rubbrecht, 

Tom Jansen en Wouter Geerits). 
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Materiaal 

Benodigdheden voor de zwemtrainingen zijn een zwembroek/badpak, zwembril en douchegerief. 

Daarnaast is het ook aangeraden om over zwemvliezen en handpeddels te beschikken voor bepaalde 

oefeningen. Wie zelf geen vliezen/peddels (bij)heeft, kan eventueel het clubmateriaal gebruiken dat 

opgeslagen ligt in het redderslokaal. Gelieve deze na de training zelf ook weer netjes terug op te 

bergen, de trainers/redders zijn namelijk geen materiaalmeesters! 

Lommels halfuurtje 

Van half oktober tot half april biedt Adapt 2 Balance op dinsdag (17u-17u30) extra zwembegeleiding 

aan, dit enkel op afspraak en tegen betaling! Wie niét ingeschreven is voor deze extra sessies, kan dus 

pas om 17u30 beginnen zwemmen zoals anders. Mogelijkheden zijn onder andere: techniektraining, 

foutdetectie, video-analyse, lactaatmeting, aanleren keerpunten, ademhalingstraining, 

snorkelzwemmen, triatlonstart open water, extra training, … Ook de halfuurtesten (gratis voor 

clubleden) worden idealiter op deze momenten ingepland. Contacteer Carl of Natalie voor meer info 

over de mogelijkheden en tarieven, of om een afspraak vast te leggen! 

Open water trainingen 

Van zodra de watertemperatuur het toelaat, zijn er heel wat 

leden die in open water gaan trainen, meestal op 

donderdagavond. Zeker tijdens de jaarlijkse sluiting van het 

zwembad (de laatste twee weken van juni) kunnen deze 

trainingen een goed alternatief zijn. Let op: deze open water 

trainingen worden niet georganiseerd door de club en zijn 

dus op eigen risico. Hou de Whatsapp- en Facebook-groep  

in het oog voor de exacte trainingsmomenten. 

Open water wedstrijden 

De waterratten van de club nemen in de zomerperiode geregeld deel aan openwaterwedstrijden. De 

populairste zijn de Decathlon Olen Summer Challenge (0,5/3,8/8 km) en het Vaartzwemmen Damme 

(3/7/10 km). 

WORD REDDER!  

De vier zwemtrainingen per week kunnen alleen doorgaan dankzij de inzet van  

onze trainers en redders. Vele handen maken licht werk, dus meld je aan voor  

onze redderspoule!  

Ben je al in het bezit van een diploma Hoger Redder? Meld je dan bij Bieke Poets  

aan voor de redderspoule (je krijgt elk jaar een gratis bijscholing en een vergoeding per training).  

Ben je nog niet in het bezit van een diploma Hoger Redder? Aan het begin van elk jaar kan je in 

Lommel de Cursus Hoger Redder volgen. De club betaalt het inschrijvingsgeld (€ 300) terug van leden 

die zich engageren om op regelmatige basis te redden tijdens clubtrainingen. 

 

 Trainingen: Carl Huygen & Natalie Franken 

 Redders: Bieke Poets

mailto:carl@adapt2balance.be
mailto:natalie@adapt2balance.be
mailto:biekepo@gmail.com
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6. Fietstrainingen 

Wanneer? 

Zaterdagritten 

 Voor Xhoris: zie volgende blz. 

 Na Xhoris: 13u30 

Zondagritten (vanaf februari)  

 Team Gas (+- 30 km/u): 9u-12u 

 Team Spass (+- 28 km/u): 10u-12u 

 

Vertrek? 

Parking voor het Stedelijk zwembad, Sportveldenstraat 15, 3920 Lommel 

 

Richtlijnen 

Op clubritten dragen we uiteraard de LT-outfit. We rijden volgens het principe ‘samen uit, samen 

thuis’. Zorg ervoor dat je materiaal in orde is en dat je reservemateriaal bij hebt. Waarschuw elkaar 

voor tegenliggers of obstakels op de weg. Maak voor de start goede afspraken met elkaar ivm afstand 

en tempo. Respecteer de natuur en het verkeersreglement. Dat zegt voor België: “De wielertoeristen 

die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden 

te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij 

gegroepeerd blijven.”. Uit veiligheidsoverwegingen fietsen we in België dus altijd op de weg (per twee!) 

zodra we met 15 of meer zijn. In Nederland mag er enkel op de weg gefietst worden (eveneens per 

twee en ongeacht de grootte van de groep) als er een fietspad ontbreekt! 

 

Overige clubritten 

Naast de zaterdagse en zondagse fietstrainingen zijn er ook nog een aantal traditionele clubritten, zoals 

de Xhoris-trainingen, de Hageland Classic, de fietsdag op Ford Testbaan (Pinksteren), de Zonneweelde 

Tour en de Ronde van Lommel voor wielertoeristen. En begin juli nemen we deel aan de Ploegentijdrit 

voor bedrijven van FOC ’t Zand. Hou de Whatsapp/Facebook-groep in het oog voor de exacte 

afspraken. 
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Xhoris 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de club in de lente (meestal in de Paasvakantie, in 2017 

uitzonderlijk van 26-28 mei) een stage in Vakantiecentrum Relaxhoris. Ingrediënten: Lommel-Xhoris 

op vrijdag, in Xhoris een voormiddag- en namiddagrit op zaterdag (of een alternatieve activiteit, zoals 

lopen, zwemmen, terrasje) en Xhoris-Lommel op zondag. In de prijs van +- € 100 is inbegrepen: 

pastamaaltijd (vrijdagmiddag), warme maaltijd (vrijdag- en zaterdagavond), ontbijt (zaterdag- en 

zondagmorgen), lunch (zaterdag- en zondagmiddag) en twee overnachtingen in Relaxhoris, waar we 

ook gebruik kunnen maken van het zwembad en ... de bar. In totaal is er plaats voor 30 fietsers en 2 

chauffeurs.  

Als voorbereiding op Xhoris organiseert de club een aantal trainingsritten op zaterdag, met een steeds 

toenemend aantal kilometers en hoogtemeters. Het tempo wordt aangepast aan iedereen die vanaf 

het begin meetraint. Ook wie niet meegaat naar Xhoris, is uiteraard welkom om aan deze 

voorbereidingsritten deel te nemen. 

Voorbereidingsritten Xhoris 2017: 

 4 februari 60 km (13u30) 

 11 februari 70 km (13u30) 

 18 februari 80 km (13u30) 

 25 februari 90 km (13u30) 

 4 maart  100 km (13u) 

 11 maart 105 km (13u) 

 18 maart 110 km (13u) 

 25 maart 115 km (13u) 

 1 april  120 km (12u30) 

 8 april  Clubrit: Hageland Classic (8u) 

 15 april  130 km (12u30) 

 22 april  Clubrit: Tom Boonen Classic (8u) 

 29 april  140 km (12u30) 

 6 mei  Dagrit Valkenburg (9u) 

 13 mei  150 km (12u30) 

 20 mei  Dagrit Ardennen (9u) 

 26-28 mei Stage Xhoris 

 

 Fietstrainingen & Xhoris: Erwin Kuyken 

 

mailto:erwin.kuyken@telenet.be
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7. Looptrainingen 

Elke zaterdagvoormiddag kunnen geïnteresseerden een uurtje gaan lopen, op de atletiekpiste of in de 

Sahara. Start om 9u30 (meteen na de zwemtraining) op de parking voor het zwembad. Wie extra 

loopbegeleiding wil, kan bij atletiekinitiator Ruben Geys een persoonlijk loopschema opvragen. Op 

aanvraag kan Ruben zelf ook aanwezig zijn op training om looptechnische oefeningen en feedback te 

geven. Heb je vragen of wil je een afspraak vastleggen? Dan kan je Ruben altijd een mailtje sturen. 

 

Overige looptrainingen en -wedstrijden 

Naast de zaterdagse looptrainingen spreken leden onderling vaak af om samen te gaan lopen 

(bijvoorbeeld op dinsdag na de zwemtraining) of aan loopwedstrijden & joggings deel te nemen 

(bijvoorbeeld het Teutenboscriterium in het begin van het jaar, de Sahara City Run, de Grensloop, de 

Lenteloop, de Groene Lommelse 10 Miles, de Lommel Trail ...). Gebruik de Whatsapp/Facebook-groep 

om de nodige afspraken te maken. Bij voldoende interesse neemt de club ook deel aan de jaarlijkse 

Levensloop, een 24-uren estafetteloop tegen kanker op de atletiekpiste in Lommel. 

 

 Looptrainingen: Ruben Geys 

 Levensloop: Erwin Kuyken 

mailto:ruben_geys@hotmail.com
mailto:erwin.kuyken@telenet.be


  8. Triatlonwedstrijden 
 

Blz. 15 
 

 

8. Triatlonwedstrijden 

De Lommelse Triatleten zijn terug te vinden op de 

meest uiteenlopende wedstrijden in binnen- en 

buitenland, als deelnemer én supporter. Laat in de 

Whatsapp/Facebook-groep weten als je van plan bent 

aan een wedstrijd deel te nemen of te gaan kijken. Zo 

kan je evt iets afspreken om samen te rijden en het is 

voor atleten ook altijd handig om weten of er 

supporters aanwezig zijn (autosleutel bijhouden, 

slippers/schoenen meegeven aan de zwemstart,...). 

Inschrijven 

Om deel te kunnen nemen aan een wedstrijd moet je 

uiteraard eerst ingeschreven zijn. Dit gebeurt 

uitsluitend nog online en op heel wat plaatsen zijn 

daginschrijvingen niet meer mogelijk.  

De eerste wedstrijden van het seizoen openen hun 

inschrijvingen meestal op 1 februari (voor de Hoeks 

Triatlon is dit meestal 1 maart). Opgelet: de 

inschrijvingen voor VTDL-wedstrijden worden eerst exclusief geopend voor gelicentieerden, een extra 

reden dus om ervoor te zorgen dat je lidmaatschap in orde is aan het begin van het nieuwe seizoen! 

Welke wedstrijden? 

Triatlons zijn er voor sportievelingen van elk niveau. Beginnen doen de meesten met de sprinttriatlon 

(0,75/20/5 km), de populairste afstand is de olympische afstand of kwarttriatlon (1,5/40/10 km), wie 

van langere afstanden houdt kan overstappen naar de halve triatlon (1,9/90/21 km) en de ultieme 

droom van velen is de volledige triatlon (3,8/180/42 km). Naast triatlonwedstrijden zijn er uiteraard 

ook nog zwemlopen, duatlons en winterduatlons. 
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Hieronder vind je een lijstje met de voor de Lommelse Triatleten doorgaans populairste en dichtstbij 

gelegen wedstrijden. Een volledige wedstrijdkalender vind je op: 

 België 

 België (VTDL) 

 Nederland 

 

 19/03/17 Herderen (1/8) 

 07/05/17 Geel (1/4 & 1/8)  

 14/05/17 Bilzen (111) 

 21/05/17 Leuven (1/2) 

 04/06/17 Wormstrong Genk (1/8) 

 04/06/17 Meer (1/4 & 1/8) 

 10/06/17 Weert – NED (1/4 & 1/8) 

 11/06/17 Terheijden – NED (1/2, 1/4 & 1/8) 

 18/06/17 Kanne (1/3 & 1/8) 

 25/06/17 Retie (1/4 & 1/8) 

 25/06/17 Brasschaat (1/2) 

 02/07/17 Nuenen (1/4 & 1/8) 

 09/07/17 Frankfurt (IM) 

 16/07/17 (ov) Geistingen (1/8) 

 16/07/17 Aarschot (1/3 & 1/8) 

 29/07/17 (ov) Beerse (1/8) 

 05/08/17 (ov) Rijkevorsel (1/8) 

 06/08/17 Maastricht (IM) 

 13/08/17 Lommel (1/4 & 1/8) 

 26-27/08/17 Viersel (1/4 & 1/8) 

 03/09/17 (ov) Balen (1/4 & 1/8) 

 09/09/17 Almere – NED (1/1 & 1/2) 

 15-17/09/17 Rotterdam (WK ITU) 

 24/09/17 Lille (1/4 & 1/8) 

 14/10/17 Hawai (IM) 

 17/12/17 (ov) De Hel van Kasterlee (winterduatlon LD) 

  

http://www.triatlonwedstrijden.be/
https://www.isbapp.be/lid/triatlon/f?p=114:3:::NO:3,RP::
http://transition.nl/kalender-nationaal/
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Wedstrijd-checklist 

 Vooraf 

o Wedstrijdlicentie (sinds 2015: uitprinten of bewaren op je smartphone)  

o Paspoort 

o Geld 

o GSM 

o Wedstrijdinformatie 

o Box (waarin je je spullen kan vervoeren & die je in de wisselzone over je loopspullen 

kan plaatsen bij regenweer) 

o Hartslagmeter 

o Horloge 

o Zonnecrème 

o Elastische borstnummerband  & veiligheidsspelden 

o Oude badslippers om je naar de zwemstart te begeven 

o Timingchip & enkelband 

o Toiletpapier 

o Fietspomp 

o Trainingspak 

o Eten & drinken 

o Duct tape (voor last-minute herstellingen) 

o Elastiekjes (om je fietsschoenen vast te maken) 

o Baby-olie of vaseline (tegen schuurplekken wetsuit) 

o Handdoek voor wisselzone 1 

 Zwemmen 

o Trisuit 

o Wetsuit 

o Zwembril 

o Badmuts 

 Fietsen 

o Fiets 

o Fietsschoenen 

o Sokken 

o Eten & drinken: Bidons met sportdrank, gelletjes, energierepen, ... 

o Evt fietsshirt/vest/(regen)jasje, armstukken, ... 

o Helm 

o Bril 

o Reservemateriaal: bandje, bandenlichters, pompje/CO2-bommetje, mini-tool ... 

 Lopen 

o Loopschoenen 

o Pet 

o Eten & drinken: flesje water/sportdrank, gelletjes, ... 

o Fuel belt 

 Achteraf 

o Douchespullen: shampoo, handdoeken, ... 

o Verse kleren 

o Recuperatievoeding & - drank 

o Plastic zak voor wetsuit en/of vuile spullen
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9. Hoeks Triatlon 

De Lommelse Triatleten organiseren jaarlijks de Hoeks Triatlon in 

samenwerking met de Stedelijke Sportraad en Sportdienst. Deze 

triatlon, de grootste van Limburg en een van de oudste van het land, is 

in 2017 toe aan zijn 30ste editie. De allereerste Lommelse Triatlon werd 

in 1985 georganiseerd door Leon Vanhulsel, de Stedelijke Sportraad en 

Sportdienst, zwemclub LWB, atletiekvereniging Dalo en wielerclubs 

Hoger Op en WTC Balendijk. Met enkele Lommelse deelnemers werd 

daarna pas de club De Lommelse Triatleten opgericht, die daarna de 

wedstrijd steeds meer in handen ging nemen. 

Op zondag 13 augustus 2017 zullen in totaal meer dan 500 

sportievelingen, gaande van jong tot oud en van recreant tot topsporter, 

deelnemen aan een van de vijf events op de Hoeks Triatlon. De 

hoofdwedstrijd is de Hoeks Kwarttriatlon om 14u (1,5 km zwemmen, 

40 km fietsen en 10 km lopen), gevolgd door de Hoeks Sprinttriatlon 

om 17u (0,75 km zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) en de Hoeks 

Triotriatlon om 17u05 over dezelfde afstanden. De sportieve dag wordt op gang geschoten met de 

Iron Kid om 11u30 (vrij zwemmen, 3 km fietsen en 0,4 km lopen) en de Just 4 fun 3athlon om 13u30  

(0,2 km zwemmen, 8 km fietsen en 1,3 km lopen). Met uitzondering van de Iron Kid (stedelijk 

zwembad) starten alle  wedstrijden in het kanaal Bocholt-Herentals bij brug 12 (Vossemeren). De finish 

ligt  telkens op het Marktplein. 

Dat de triatlonsport leeft in Lommel bewijst de goede vertegenwoordiging van de inwoners van de 

stad zelf. Meer dan honderd Lommelaars nemen actief deel aan één van de vijf wedstrijden en nog 

eens meer dan 200 vrijwilligers zorgen ervoor dat de organisatie in goede banen verloopt. 
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Gezocht: helpende handen! 

De Hoeks Triatlon kan alleen blijven voortbestaan dankzij de vrijwillige inzet van onze vele 

medewerkers, waarvoor dank! Toch merken we ieder jaar opnieuw dat het moeilijk is om alle postjes 

in te vullen. Daarom is alle hulp van harte welkom, vooral op de wedstrijddag zelf, maar ook de dag 

erna, en de  dagen, weken  en zelfs maanden voordien. De voorbereiding op de Hoeks Triatlon begint 

immers de dag na de vorige editie. 

Wie meewerkt aan de Hoeks Triatlon wordt daarvoor beloond. Ten eerste met een korting op het 

lidgeld: leden die op de wedstrijddag meewerken aan de Hoeks Triatlon krijgen per halve dag € 20 

korting. Ten tweede met een korting op de aankoop van clubkledij: leden die op 

vrijdag/zaterdag/zondag/maandag meewerken aan de Hoeks Triatlon krijgen per halve dag € 20 

kledijkorting. Goed om weten: voor 2017 schenkt de club zo in totaal een bedrag van meer dan € 8.500 

(!) terug aan de leden. 

Alle medewerkers, zowel leden als niet-leden, krijgen voor hun hulp op de wedstrijddag bovendien 

een naturageschenk, een T-shirt van de organisatie, een broodjeslunch met drank  

‘s middags en een warme maaltijd met drankconsumpties ’s avonds.  

Sta je nog niet op de medewerkerslijst voor de Hoeks Triatlon 2017 en wil je graag je steentje bijdragen 

in de voorbereiding en/of op de wedstrijddag? Of heb je familieleden/vrienden/collega’s die hun 

handen uit de mouwen willen steken op zondag  13 augustus? Meld je of hen dan aan via een van de 

organisatoren, zie onder!  

   

 

 Hoeks Triatlon – Algemeen, veiligheid & fietsen: Danny Wouters 

 Hoeks Triatlon – Sponsoring & VIP: Rudi Slangen 

 Hoeks Triatlon – Kanaalzone: Erwin Kuyken 

 Hoeks Triatlon – PR & communicatie: Rik Thaens 

 Hoeks Triatlon – Iron Kid: Leon Vanhulsel

mailto:dlawouters@gmail.com
mailto:rudi.slangen@telenet.be
mailto:erwin.kuyken@telenet.be
mailto:rikthaens@hotmail.com
mailto:leonvanhulsel@hotmail.com
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10. Ontspanning 

Na inspanning volgt ... inderdaad! Na de zwem- en fietstrainingen zal je dan ook geregeld heel wat 

leden aantreffen bij Paul en Annie in het Klein Café, de cafetaria van het zwembad. Wees welkom om 

je verloren vochten tijdens het sporten daar zo snel mogelijk weer aan te vullen! 

Het feestcomité organiseert in het begin van het jaar een clubfeest, waarop alle leden en hun partner 

uitgenodigd zijn om het nieuwe sportjaar in te zetten met een hapje en een drankje. Nog andere vaste 

afspraken zijn onder andere de pastaparty aan de vooravond van de Hoeks Triatlon, het afsluiten van 

de VIP-tent een dag later, de omkadering van de Levensloop en af en toe een specialleke (kerstborrel, 

familiedag, …).  

 

 

 Feestcomité: Rudi Slangen, Bieke Poets en Raf Palstermans 

mailto:rudi.slangen@telenet.be
mailto:biekepo@gmail.com
mailto:rafpalstermans@hotmail.com
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11. Interactief 

Website 

Onze clubwebsite www.lommelsetriatleten.be is een informatiebron 

voor leden en niet-leden, zowel over de club zelf (clubinfo en -nieuws, 

sportieve prestaties van de leden) als over de Hoeks Triatlon. 

  

Facebook & Whatsapp-groep 

In het verlengde van de clubwebsite kan je ook terecht op onze 

Facebookpagina voor nieuwtjes over de club, de leden en de Hoeks 

Triatlon. Like https://www.facebook.com/delommelsetriatleten om 

als eerste op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen de club. 

Voor de clubleden die onderling willen afspreken voor trainingen, wedstrijden en activiteiten hebben 

we een eigen Whatsapp-groep. Stuur een mailtje naar info@lommelsetriatleten.be met vermelding van 

je gsm-nummer als je lid wil worden van deze groep!  

Voor de leden zonder smartphone/Whatsapp hebben we ook nog steeds de besloten Facebook-groep 

‘LT: trainingen, wedstrijden & activiteiten’, al wordt deze steeds minder gebruikt. Lid worden kan op 

https://www.facebook.com/groups/1538926336384200/. 

Meld je prestaties! 

Meegedaan aan een wedstrijd? Stuur je uitslag dan door naar Rik Thaens ter publicatie op de website,  

info@lommelsetriatleten.be, zodat de clubleden en websitebezoekers op de hoogte blijven van de 

sportieve prestaties van de LT’ers! 

 

E-mail 

Als het clubbestuur iets te melden heeft aan de leden, zal dat veelal gebeuren via mail. We proberen deze 

mails tot een minimum te beperken. Leden van de club worden automatisch opgenomen in de LT-

mailinglijst. Geef een verandering van e-mailadres altijd door via info@lommelsetriatleten.be!  

 

 PR & communicatie: Rik Thaens

http://www.lommelsetriatleten.be/
https://www.facebook.com/delommelsetriatleten
mailto:info@lommelsetriatleten
https://www.facebook.com/groups/1538926336384200/
mailto:info@lommelsetriatleten.be
mailto:info@lommelsetriatleten.be
mailto:rikthaens@hotmail.com
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12. Contactgegevens 

Clubbestuur & organisatie Hoeks Triatlon 

Vragen ivm de Lommelse Triatleten (club): 

info@lommelsetriatleten.be 

Vragen ivm de Hoeks Triatlon (wedstrijd): 

Frank Torfs (sportpromotor stad Lommel): frank.torfs@lommel.be / +3211/54.84.03 

 

Rudi Slangen 

LT: Voorzitter, feestcomité 

Hoeks Triatlon: sponsoring & VIP 

 

 

 

Danny Wouters 

LT: Secretaris 

Hoeks Triatlon: algemeen, veiligheid, fietsen 

 

 

 

Veerle Boon 

LT: Penningmeester 

Hoeks Triatlon: algemeen 

 

 

 

Erwin Kuyken 

LT: Bestuurslid, fietstrainingen, Levensloop, Xhoris 

Hoeks Triatlon: Zwemmen 

 

 

 

Rik Thaens 

LT: Bestuurslid, PR & communicatie 

Hoeks Triatlon: PR & communicatie 

 

 

  

mailto:info@lommelsetriatleten.be
mailto:frank.torfs@lommel.be
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Varia 

 

Leon Vanhulsel 

Erevoorzitter, clubkledij, Iron Kid 

 

 

 

 

Christiane Vervaet 

Erevoorzitster 

 

 

 

 

Carl Huygen 

carl@adapt2balance.be – 0497/79.30.39 

Zwemtrainer 

 

 

 

Natalie Franken 

natalie@adapt2balance.be – 0498/10.92.44 

Zwemtrainer 

 

 

 

Ruben Geys 

Looptrainer 

 

 

 

 

Bieke Poets 

Feestcomité, coördinatie redders 

 

 

 

 

Raf Palstermans 

Feestcomité 

mailto:carl@adapt2balance.be
mailto:natalie@adapt2balance.be
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13. Kalender 2017 

 

Hierbij enkele belangrijke data voor het seizoen 2017: 

 Zondag 22 januari  Teutenboscriterium Soeverein 

 Zaterdag 4 februari  Start zaterdagse Xhoris-trainingen 

 Zaterdag 4 februari  Clubfeest 

 Zondag 5 februari   Start zondagse fietstrainingen 

 Woensdag 1 maart  Opening inschrijvingen Hoeks Triatlon 

 Zondag 26 maart   Teutenboscriterium Balendijk 

 Maart/april   Wetsuittestdag (ov) 

 Zaterdag 8 april   Clubrit Hageland Classic 

 8-15 april   Adapt 2 Balance-stage Grimaud 

 Paasmaandag 17 april  Sahara City Run 

 Vrijdag 21 april (ov)  Grensloop 

 Zaterdag 22 april   Clubrit Tom Boonen Classic 

 Vrijdag 5 mei (ov)   Lenteloop voor scholen 

 Zaterdag 6 mei   Clubrit Valkenburg 

 Zaterdag 6 mei (ov)  De Groene Lommelse 10 Miles 

 Zaterdag 20 mei   Clubrit Ardennen 

 26-28 mei   Stage Xhoris 

 Zondag 4 juni   Clubrit Ford Testbaan 

 Zondag 11 juni   Clubrit Zonneweelde Tour 

 19 juni-2 juli (ov)   Sluiting zwembad 

 Zaterdag 1 juli   Ploegentijdrit FOC ’t Zand 

 Vrijdag 21 juli   Geen zwemtraining (nationale feestdag) 

 Zaterdag 12 augustus  Opbouw Hoeks Triatlon & Pasta party 

 Zondag 13 augustus  Hoeks Triatlon 

 Maandag 14 augustus  Afbraak Hoeks Triatlon 

 Dinsdag 15 augustus  Geen zwemtraining (OLV Hemelvaart) 

 Zaterdag 26 augustus  Vaartzwemmen Damme 

 16-17 september (ov)  Levensloop Lommel 

 Zaterdag 14 oktober  Hawaï Party (ov) 

 Zondag 8 oktober (ov)  Ronde van Lommel voor wielertoeristen 

 Woensdag 1 november  Geen zwemtraining (Allerheiligen) 

 Zaterdag 11 november  Geen zwemtraining (Wapenstilstand) 

 Zaterdag 18 november (ov) Lommel Trail 

 24-25 november (ov)  Clubkledijdagen 

 Zondag 31 december  Deadline aanvraag/verlenging lidmaatschap 

 

 


