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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Alweer een jaar dat voorbijgevlogen is, een bewogen jaar bovendien.
Al vroeg in het jaar moesten we afscheid nemen van onze secretaris Luc Ingelbeen. Luc was in 2014 bij ons
gekomen op het einde van zijn actieve loopbaan als Diensthoofd Personeelszaken in het Stedelijk
Ziekenhuis van Roeselare. Hij maakte onmiddellijk indruk met zijn wijsheid, zijn geduld, zijn kalmte en zijn
manier van aanpakken. Zijn kwaliteiten maakten Luc tot de ideale secretaris, maar Luc toonde zich ook
heel sterk in kleine zaken : attent als hij was, nam hij het initiatief voor de verjaardagsfelicitaties, hij maakte
graag een zondag vrij om de team-corner te bemannen op triatlonwedstrijden en als de handen uit de
mouwen moesten gestoken worden, konden we ook steevast op hem rekenen. Na een heel aggressieve,
kortstondige ziekte is Luc overleden. Hij werd amper 64 jaar. Luc was fier om zijn ITC-polo of zijn ITC-jas te
dragen, wij zijn fier en blij dat we Luc hebben mogen leren kennen en dat wij hem altijd in ons hart zullen
kunnen dragen. Ter ere van hem wordt ons clubkampioenschap voortaan de Memorial Luc Ingelbeen
genoemd.
In augustus werden we dan voor de 2de keer op rij geconfronteerd met blauwalgen in ons kanaal. We
wisten het dit jaar eerder en konden zo met wat meer tijd de piste zwemmen in de Gavers – fietsen en
lopen in Izegem voorbereiden. Het feit dat we dit jaar geen BK waren, dat we geklemd zaten tussen het BK
in Wuustwezel en een T3-wedstrijd in het volgende weekend, en de gesplitste triatlon zorgden dat we
minder deelnemers en minder toeschouwers mochten verwelkomen. De sportieve strijd was er niet
minder om, maar toch, een iets mindere “15 augustus” deze keer. Voor 2020 willen we er daarom terug
staan : de Argenta Izegem Centrum Triatlon wordt een niet-stayer-wedstrijd, we hopen op een blauwalgenvrij kanaal (en rekenen daar ook een beetje op de overheid om er al het mogelijke aan te doen), en
mochten die kleine bacteriën ons toch willen pesten, dan maken we er een unieke duathlon van in het
centrum van Izegem.
Maar het was niet allemaal kommer en kwel in 2019. De traditionele start met het BK Ploegen en het
clubkampioenschap (waar we de nationale triatlonpers mee haalden : 3athlon.be) waren veelbelovend.
Onze jonge dames werden knap derde op het BK Ploegen, op 1 seconde (!) van het zilver. De mooie
prestaties volgden elkaar snel op over de verschillende afstanden en op de vele wijdverspreide wedstrijden.
Individuele prestaties opnoemen is moeilijk, want het zijn er te veel en een opsomming schiet altijd te kort.
Vandaar beperk ik mij tot 3 prestaties die er toch nog uitspringen.
Kristof Desmedt (zie p. 27), co-uitgever van #MakePeopleBelieve maakte zijn eigen hashtag waar door zich
te kwalificeren voor Hawaii in de Ironman van Vitoria-Gasteiz. Droom en realiseer die droom, iets wat elke
triatleet tot uitzonderlijke prestaties leidt.
Bart Vuylsteke (zie p. 4), sponsor van onze club, toonde dat hij niet alleen professionele metaalconstructies
realiseert, maar dat hij zelf ook van driedubbel gehard staal gemaakt is, door de Ultratriathlon Toroman in
Zuid-Spanje te winnen in een tijd van 29h47m9s. In die tijd heeft hij 10 km gezwommen en 125 km
gemountainbiked (dag 1), 288 km gefietst (dag 2) en 84 km gelopen (dag 3). Proficiat Bart !
Een derde huzarenstukje werd geleverd door drie veteranen van de club. In de onvolprezen Ironlakestriathlon rond Lac de l’eau d’heure werden Lode Samyn, Christ Lefever en Philippe Ostyn als trio derde op
de halve afstand. Coordinator Wouter Blondeel nam individueel deel. Alle vier zijn ze sinds jaar en dag lid
van onze club en steeds trouw aanwezig op de ochtendtrainingen in het zwembad. Vriendschap en teamspirit, hopelijk kunnen dat nog lang de kern-waardes van EFC-ITC zijn !
Even hartverwarmend is nog steeds de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die onze club dragen en de
steun van de talloze sponsors. Bedankt aan allen !!! En bijzondere dank aan de mensen die zich
geëngageerd hebben om het bestuur en de werkgroep te versterken.
Veel succes in 2020 !
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DOOR DE FINISH
Ook in 2020 gaan we Door De Finish.
Mensen die nog nooit aan triatlon deden, maar die hun grenzen willen verleggen en eens de
aankomstlijn van een 1/8ste of 1/4de triatlon willen overschrijden, zijn welkom.
Het ultieme doel is de deelname aan de Argenta Izegem Centrum Triatlon op 15 augustus. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit mogelijk is in een gezond evenwicht met werk en gezin. Indien men zich kan engageren
tot 3 à 4 trainingen per week, is het behalen van de aankomst van een 1/8ste of 1/4de triatlon een
realistisch doel.
Tijdens de winterperiode trainen we het lopen en werken we aan de zwemtechniek.
Op zaterdagmiddag van 11u30 tot 12u30 telkens in het zwembad te Izegem, zal Davy Grymonprez, zorgen
voor deze beginnende triatleten om hen de nodige zwemtechniek aan te leren of bij te schaven. Daarnaast
kunnen de DDF-ers op woensdagavond naar Lichtervelde om te zwemmen, waar Pepijn en Brecht hen met
raad en daad (en vele zwem-drills) zullen helpen om het zwemonderdeel comfortabel af te werken.
Op donderdagavond, om 19u, kunnen de DDF-atleten, afhankelijk van hun loopniveau aansluiten bij de
verschillende groepen op de looptraining.
Vanaf februari komt daar een wekelijkse fietstraining op zondagvoormiddag bij. Er zal ook, in navolging van
de gewaardeerde technieklessen bij de jeugd, één of meerdere fietstechniek-sessies georganiseerd worden
in het voorjaar. Bij fietstechniek moet je niet direct denken aan lekke banden of slepende remmen, maar
wel bochtentechniek, leren in peloton rijden, …
De sleutel tot het succes van deze formule zit hem in de goeie sfeer onder de verschillende DDFers, de
uitstekende zwemlessen/zwemtrainingen en de aangepaste loop- en fietstrainingen.
Als je de finishfoto hieronder ziet, is het niet verwonderlijk dat projectsponsor Constructie Vuylsteke (van
Toroman Bart Vuylsteke) zijn sterke schouders onder het DDF-project zet. Peter van het DDF-project, en
dus de man waar je met al jouw vragen terecht kunt, is onze coördinator Wouter Blondeel.
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SPONSORS 2019 – 2020 EN HUN ACTIVITEITEN.
ExpoFloorcoverings

www.expofloorcoverings.com

Bij EFC ExpoFloorcoverings kan u terecht voor
tapijt op events en beurzen.

Vuylsteke Constructie Onderhoud

www.vuylsteke-constructie.be

Vuylsteke is uw betrouwbare partner voor
laswerken,metaalconstructies en
onderhoudswerken.

Mercedes-Benz
Groep Vereenooghe

www.mercedes-benzvereenooghe.be

Mercedes-Benz Groep Vereenooghe is erkend
concessiehouder Mercedes - Benz sinds 1969
met 9 vestigingen.

Alu Werbrouck

www.aluwerbrouck.be

Bij Werbrouck uit de Roeselaarsestraat 531 in
Izegem, nabij Roeselare,in West-Vlaanderen,
kan je terecht voor veranda's, ramen, deuren,
terrasoverkappingen ...

www.vulsteke.be

Ervaren aannemer voor bedrijfsgebouwen met
een vaste prijs, vast aanspreekpunt en
een zekere timing.

Vulsteke
Bedrijfsgebouwen

De Wasbeer

Groupe Dirickx

Si Belle

www.dewasbeer.be

Carwash tankstation De Wasbeer is het full service
station van Roeselare en omstreken.

www.dirickx.com

Groupe DIRICKX ontwikkelt op internationaal vlak
oplossingen voor beveiliging aangepast aan elke nood.

sibellestudio.wordpress.com
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Permanente make-up - Full lip blush – Pigmentatie.

Pulso-Preventielab

Garmin

KBC Verzekeringen
Oost-Van den Bulcke
Symbio

www.pulso-preventielab.be

https://bel.garmin.com

Pulso-Preventielab heeft als doel sporters en atleten
op elk niveau, van recreant tot prof, bij te staan in het
voorbereiden en realiseren van hun sportieve doelen.
Wereldleider in GPS navigatie. Wij begeleiden u
op de weg, op het water, op de kleine paden en
bij uw sportactiviteiten.

www.oostvandenbulcke.be

www.symbio.be

Verzekeringskantoor
Verbonden agent KBC - Verzekeringen NV
De mutualiteit voor de sportievelingen.

ONZE PARTNERS:
Etixx

www.etixxsports.com

Etixx Sports Nutrition is ontwikkeld met, en wordt
gebruikt door atleten die behoren tot de
absolute wereldtop.

Fietsen Ampe

www.ampefietsen.be

Ontdek bij Fietsen Ampe een groot assortimen
Racefietsen, Mountainbikes, Stads –en
elektrische fietsen.

www.trekbikes.com

Trek is de beste fabrikant van prestatiegerichte
fietsen ter wereld.

Trek Bikes

Verge

Running Center

www.vergesport.com

Partner van EFC-ITC voor onze wielerkledij
en wedstrijdkledij.

www.runningcenter.be

Loopspeciaalzaak
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CORE STABILITY TRAINING (Groepslessen):
In samenwerking met Pulso Preventielab
Pannenbakkersstraat 10 – Zwevegem
Voor triatleten wordt Core Stability als hun 4e sport beschouwd!
De winterperiode is het ideale moment om aan je Core Stability te werken. Door in groep te
werken aan je Core Stability werk je aan een betere rompstabiliteit. Hiermee worden blessures ten
gevolge van overbelasting voorkomen. Het belang van Core Stability is de laatste jaren alleen maar
toegenomen gezien de gunstige effecten ervan op het vlak van blessurepreventie. Core Stability is
ook een onmisbaar onderdeel geworden van de zwemtrainingen omdat dit onmiddellijk leidt tot
een betere ligging in het water.

Elk lid van EFC-ITC mag 1 sessie gratis deelnemen

WANNEER?
Elke week op maandag en donderdag om 19u
LESGEVER?
De lessen worden gegeven door Ruben Van der Haeghen (Master LO) of Tom Walraeve (Master
LO)
HOE INSCHRIJVEN?
Via www.pulso-preventielab.be klikt u op ‘Groepslessen Core Stability’.
Daar kan u op ‘Maak een afspraak’ klikken en zo komt u in de reservatietool.
Maximaal 12 plaatsen per les.
KOST?
Er wordt gewerkt met een 10-beurtenkaart (75€ ipv 100€ voor leden van EFC-ITC)
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HANDLEIDING VERGE TEAMSTORE EFC-ITC
Met Verge Sport als kledijleverancier kan elke triatleet zelf zijn/haar kledijbestelling zelf online
ingeven.
Iedereen bevestigt zelf online de stukken en de maten die hij/zij wenst te bestellen en alles wordt
aan de club geleverd per bestelling verpakt. Dank alvast voor jullie medewerking!
BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET BESTELLEN VAN KLEDIJ:
•
•
•
•
•

•

Nieuw voor seizoen 2020: Personalisatie van het wedstrijdpak met uw “naam”. Wat je
ingeeft op de portal wordt letterlijk zo geprint!
Voor bestaande leden: nieuwe wachtwoordvereisten: minimaal 8 karakters inclusief 1
hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer.
Opgepast bij het bestellen, elk item staat er 3 keer op! DAMES - KIDS – HEREN.
Betalen bij uitchecken:
o Volwassenen/ jeugd: voucher 133 € voor kledijpakket (kost: 233 €)
o Kids: Voucher 95 € voor kledijpakket (kost: 145 €)
Verplicht te bestellen:
o Volwassenen/ Jeugd: WEDSTRIJDPAK – KOERSBROEK - KOERSTRUI KORTE
MOUWEN – KOERSTRUI LANGE MOUWEN.
o Kids: WEDSTRIJDAK – KOERSTRUI LANGE MOUWEN.
Enkel bij ontvangst van bevestigingsmail ben je zeker van je bestelling !!

De Teamstore zal enkel op de door de club geselecteerde periodes actief zijn. Hou dus goed de
afgesproken timings in de gaten zodat uw kledij mee wordt besteld.
a) Toegang tot de teamstore :
Ga naar https://shop.vergesport.com/be-nl/account/login
Stap 1 voor
BESTAANDE LEDEN

Stap 1 voor NIEUWE LEDEN

Het is belangrijk om altijd eerst als individu aan te melden. Zo wordt er bewaard wat je in
je winkelmandje steekt mocht je je bestelling niet in 1 keer afwerken.
Bestaande leden kunnen hier de melding krijgen dat er nieuwe wachtwoordvereisten zijn.
Kies een wachtwoord met minimaal 8 karakters inclusief 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1
cijfer.
b) Login in de Verge ITC Teamstore – Typ het wachtwoord 2020ITC in
8

2020ITC

Start met het ingeven van de verplichte stukken
VOOR VOLWASSENEN / JEUGD: Pakket ter waarde van 233€
a. Core Fitted koerstrui korte mouw
b. Core Koersbroek (voor dames ook keuze zonder bretellen)
c. Core Zima Fitted koerstrui lange mouwen
d. 1 van de keuzes voor wedstrijdpakken
• Speed Tripak ZM
• Speed Tripak Korte Mouw
• Combinatie Speed Top Zonder mouwen + Speed Tri Broek
• Combinatie Speed Top Korte Mouw + Speed Tri Broek
VOOR KIDS: Pakket ter waarde van 145€
a. Core Zima Kids Koerstrui Lange Mouwen
b. Speed Kids Tripak
Het wedstrijdpak zit gratis in je lidgeld en voor bovenstaand pakket betaal je zelf 100€
(VOLW/JEUGD) of 50€ (KIDS).
De club bezorgt je een voucher van 133€ (VOLW/JEUGD) of 95€ (KIDS).
Bestellingen worden nagekeken of ze minimaal de verplichte stukken bevatten.

Bij het bestellen van het wedstrijdpak zal je pas verder kunnen gaan nadat je je keuze omtrent
personalisatie (uw naam?) hebt ingegeven. Wie JA kiest zal een naam moeten ingeven
DIE LETTERLIJK ZO ZAL GEDRUKT WORDEN OP HET PAK.
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Nadat de verplichte stukken zijn ingegeven kan je je bestelling vervolledigen met extra stukken
kledij naar keuze. Waak er telkens voor dat je het juiste stuk selecteert want de meeste stukken
staan er 3 keer op. Voor dames – heren en kids.
•

•
•
•
•

Kies het item dat u wil bestellen (u ziet een korte omschrijving van het item + de prijs btw
inbegrepen) door op de foto te klikken (sommige items kunnen voorlopig geen foto
hebben)
Vul het gewenste aantal stuks bij de juiste maat in en klik eronder op toevoegen aan
winkelwagen
Herhaal dit voor ieder item dat u wil bestellen.
Als u klaar bent klikt u op de winkelwagen bovenaan rechts op het scherm
U ziet nu alles wat u bestelde ter controle, u kan nog iets uit het mandje halen door op de
X te klikken links voor elk item.

VOOR U OP VOLGENDE KLIKT OM AF RONDEN GEEFT U UW CODE VAN DE VOUCHER IN
ONDERAAN HET SCHERM !!!!

VOUCHERCODE HIER INGEVEN!!

KLIK DAARNA PAS OP VOLGENDE: Levering is via het team – kan je niet wijzigen
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KLIK OP VOLGENDE EN VERVOLLEDIG HET PROCES inclusief BETALING
Nieuw dit jaar is de betaling via de portal. Er volgt geen factuur meer van EFC-ITC.
Betaling online kan met Mastercard, VISA, Paypal, Bancontact, …

UW BESTELLING IS PAS GEPLAATST INDIEN U EEN BEVESTIGINGSMAIL ONTVANGT OP UW EMAIL
ADRES
Succes!
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SCHEMA’S IN SAMENWERKING MET TEAMPARTNER PULSOPREVENTIELAB
ALGEMEEN SCHEMA:
Tom Walraeve (Pulso-Preventielab) zal in 2020
het algemeen schema opmaken voor EFC-ITC.
Tom zal een schema opmaken in 3 niveau’s
waarbij wordt toegewerkt naar onze triatlon op
15 augustus.
In het algemeen schema zal rekening worden
gehouden met belangrijke data voor de club
(clubkampioenschap, fietsontbijt, Strijd Der
Titanen, stage, …) en ook met de momenten
waarop de clubtrainingen plaatsvinden in groep.
Wie het algemeen schema volgt zal dus bvb.
ook zijn trainingen in groep kunnen afwerken
op donderdag en zondag maar is zelf
verantwoordelijk voor aanpassingen wanneer
het schema niet in de eigen agenda kan worden
ingepland. Daarvoor verwijzen we door naar individuele begeleiding.
INDIVIDUELE BEGELEIDING:
Voor wie?
• Je wil je limieten binnen deze mooie sport aftasten.
• Je plant je piek op een ander moment dan 15 augustus.
• Je wordt actief op de halve of volledige afstand.
• Je hebt een complexe agenda waar het algemeen schema niet in past.
• …
Dan is individuele begeleiding wellicht het antwoord.
Je krijgt een schema op maat van uw trainingshistoriek, agenda en doelen. Pulso-Preventielab
biedt voor triatleten 3 verschillende pakketten op maat met een combinatie aan doorgedreven
testen en analyses waardoor je uw trainingsuren optimaal laat renderen.
Contacteer Tom Walraeve ook gerust met je vragen rond individuele begeleiding.
Contactgegevens:
Tom.walraeve@pulso-preventielab.be
0478/849861
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TRAININGPEAKS
Trainingpeaks is een online en mobiel software platform dat jou toelaat om jouw trainingen te
loggen, een trainingschema te volgen, jouw vooruitgang te ‘tracken’.
Hieronder hebben wij een aantal mogelijkheden van TrainingPeaks op een rijtje gezet. Alle
onderstaande functies zijn gratis te gebruiken, hiervoor moet wel een account aangemaakt
worden.
-

Onbeperkt trainingen registreren
Synchronisatie met een onbeperkt aantal GPS en andere hartslagmeters
Gebruik van je materiaal bijhouden
Mogelijkheid om een trainer/coach jouw activiteiten bij te houden of te bekijken
Automatisch synchroniseren met Garmin Connect

Wil je nog meer mogelijkheden? Dan kan je kiezen voor een premium account. Maar in het begin
biedt de gratis versie voldoende mogelijkheden om mooie resultaten te halen. Het is zeker de
moeite waard om eens een kijkje te nemen. Bezoek TrainingPeaks.com.
De algemene schema’s van de club worden in Trainingpeaks aangeleverd.

Om een account aan te maken, surf je naar
www.trainingpeaks.com en kies je voor SIGN UP FREE.
Zo creëer je eenvoudig jouw account, die een 14-daagse Trial bevat
van de Premium Version (dit is een uitgebreidere versie met
mogelijkheden om trainingen vooruit te plannen, uitgebreidere
analyses te doen, …
Indien voldoende interesse plannen we een info-sessie over het
gebruik van Trainingpeaks in het voorjaar van 2020.
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LIDMAATSCHAP, LICENTIE OF LIDKAART SEIZOEN 2020.
Aangezien we telkens 2 jaar met dezelfde clubsponsors in zee gaan, zijn het enkel nieuwe leden
die voor 2020 een wedstrijdpak en kledij moeten bestellen. Ook in 2020 betalen de leden alle
kledij rechtstreeks bij het online bestellen. Hun wedstrijdpak en VERPLICHT kledijpakket ook! Voor
het gratis wedstrijdpak en de korting op de normale prijzen voor het kledijpakket krijgt eenieder
een voucher.
Volwassenen ontvangen een voucher van 133 € (het pakket online voor het wedstrijdpak +
verplicht pakket zal online een waarde hebben van 233 €)
De Kids ontvangen een voucher van 95 € voor een wedstrijdpak + koerstrui lange mouwen
welke een waarde heeft van 145 €.
De 100 € voor volwassenen en de 50 € voor de kids, die vroeger met het lidgeld werd afgerekend
hoeft nu dus niet meer door de club te worden ontvangen. Ieder lid zal dit online betalen in de
Verge shop als opleg bij het wedstrijdpak en het verplicht kledijpakket.
Dit jaar is er opnieuw de keuze tussen een lactaattest zwemmen of lopen, inbegrepen in het
lidgeld.
Zoals vorig jaar is de licentie zelf aan te vragen bij de VTDL – uitgezonderd de jeugd en kids,
daarvoor worden de aanvragen door de club gedaan. De betaling van de licentie gebeurt voor
iedereen via de club.

Beloften / Seniors / Veteranen:
-

-

Lidmaatschap club seizoen 2020 : 275 € (betaal je voor 30/11 - 250 €)
Wedstrijdlicentie: 75 € - niet verplicht - zelf aan te vragen bij de VTDL
(voor gediplomeerde trainers van de club 50€)
o Doelgroep licentie: voor atleten vanaf 18 jaar t.e.m. einde sportloopbaan en met
wedstrijdparticipatie.
o Medische voorwaarden: medisch attest verplicht voor iedereen. ( 4 jaar geldig –
40 plussers om de 2 jaar).
o Return VTDL:
▪ verzekering trainingen & alle clubactiviteiten.
▪ wedstrijdverzekering voor erkende wedstrijden in binnen- en buitenland
▪ internationale erkenning.
▪ voordeeltarief op alle VTDL erkende wedstrijden ( cf VTDL kalender ) en
prioritair inschrijfrecht.
Lidkaart: 40 € - niet verplicht - zelf aan te vragen bij de VTDL.
o Doelgroep lidkaart: leeftijd: vanaf 18 jaar t.e.m. einde sportloopbaan, geen
wedstrijdparticipatie
o Medische voorwaarden: geen
o Return VTDL:
▪ verzekering trainingen & alle clubactiviteiten
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Junioren + studenten:
-

-

Lidmaatschap club seizoen 2020: 175€ (betaal je voor 30/11 : 150 €).
Korting van 50 € bij lidmaatschap zwem- of atletiekclub ook voor de nieuwe leden.
Wedstrijdlicentie: 75 € niet verplicht – zelf aan te vragen bij de VTDL
o Doelgroep licentie: voor junioren en studenten vanaf 18 jaar en met
wedstrijdparticipatie.
o Medische voorwaarden: doktersattest verplicht voor iedereen, (4 jaar geldig)
o Return VTDL:
▪ verzekering trainingen & alle clubactiviteiten.
▪ wedstrijdverzekering voor erkende wedstrijden in binnen- en buitenland
▪ internationale erkenning.
▪ voordeeltarief op alle VTDL erkende wedstrijden ( cf VTDL kalender ) en
prioritair inschrijfrecht.
Lidkaart: 40 € - niet verplicht - zelf aan te vragen bij de VTDL.
o Doelgroep lidkaart: leeftijd: vanaf 18 jaar t.e.m. einde sportloopbaan, geen
wedstrijdparticipatie.
o Medische voorwaarden: geen.
o Return VTDL:
▪ verzekering trainingen & alle clubactiviteiten.

Jeugd (C-B-A)
-

Lidmaatschap club seizoen 2020 : 175 € (betaal je voor 30/11 : 150 €).
Jeugdlicentie: 40 € - verplicht.
o Doelgroep jeugdlicentie: voor jongeren vanaf 12 jaar tot en met 17 jaar.
o Medische voorwaarden: doktersattest verplicht voor alle leden.
o Return VTDL:
▪ verzekering trainingen & alle clubactiviteiten.
▪ wedstrijdverzekering voor erkende wedstrijden.

Kids
-

Lidmaatschap club seizoen 2020: 150 € (betaal je voor 30/11 : 125 €).
Korting van 50 € bij lidmaatschap zwem- of atletiekclub ook voor de nieuwe leden.
Lidkaart: 20€ - verplicht.
o Doelgroep: vanaf 6 jaar t.e.m. 11 jaar.
o Medische voorwaarden: geen.
o Return VTDL:
▪ verzekering trainingen & alle clubactiviteiten.
▪ wedstrijdverzekering: zwemlopen, ironkids, powerkids,...

Vanuit de club raden wij volwassen atleten een wedstrijdlicentie aan als ze van plan zijn om aan 2
of meer wedstrijden deel te nemen.
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Welke return krijg je als lid van EFC-ITC ?
- WEDSTRIJDPAK en BASISPAKKET KLEDIJ (koersbroek, koerstrui KM en
tussenseizoensvest), badmuts voor de nieuwe leden van de club.
- Algemeen trainingsschema : 3 niveaus, i.f.v. frequentie i.p.v. intensiteit.
- Zwemtrainingen open voor iedereen (verplicht club-trainingen te zwemmen).
- Wekelijks 1 gezamenlijke fietstraining (4 fietsgroepen – volgens niveau).
- Wekelijks 1 gezamenlijke looptraining (3 loopgroepen – volgens niveau)
- Waardebon – éénmalige korting van 20% bij Running Center (sponsor)
enkel op loopschoenen en/of textiel.
- Gratis deelname aan:
▪ Baekelandt Corrida in Lendelede
▪ Clubkampioenschap
▪ Izegemse Jeugd- & Kwarttriatlon 15 augustus
(mits aanbrengen van 100 € wedstrijdsponsoring).
(indien je niet kan deelnemen op een van bovenstaande wedstrijden, verplicht om
te helpen als medewerker of te zorgen voor een vervanger).
-

Openwatertraining in de Gavers (mei/juni)

-

Individuele begeleiding blijft mogelijk (zelf af te spreken met de trainers).

-

Korting bij sponsors, bv Running Center 15%, testing bij Pulso-Preventielab :10% tot 30%.

-

Periodieke aanbiedingen via Pulso-Preventielab voor rollentrainers, Bike Care Liquids,
Bontrager helmen, Garmin, Zone 3 wetsuits en zwemaccessoires, Trek fietsen, Oakley,
compressiekledij met daaraan verbonden testmomenten.

-

Aankoop sportvoeding Etixx : 30% korting en per 200 € aangekocht mag je een gratis
productbestellen van max. 50 €.

-

1 Lactaattest lopen of 1 lactaattest zwemmen.

-

Mogelijkheid om deel te nemen aan de stabilisatietraining (7,5 €).

-

Mogelijkheid tot aankoop van clubkledij aan voordelige prijzen.

- Een ongeëvenaarde ambiance !

16

WEETJES….

Bij aansluiting bij de VTDL is het gezinsabonnement interessant. Zowel de ouders en hun
kinderen komen hiervoor in aanmerking mits:
- Het gezin bestaat uit minstens drie leden
- De familieleden op hetzelfde domicilie-adres wonen
- De kinderen nog ten laste zijn van de ouders
Aanvragen via de VTDL - 3ntrance – de familieleden ontvangen een korting van 10 € per
persoon.
Alle personen die een geldig reddersbrevet/diploma hebben, gelieve dit door te geven aan
Davy Grymonprez. Gelieve een kopie van het brevet/diploma en voor diegenen die een
nieuwe of voortgezette cursus volgen, die specifiek dienstig is voor de sportieve werking van
onze club, ook over te maken aan Patrick Teichmann – secretaris ITC.
Elke redder of toezichter in het zwembad moet verplicht een afsprakennota ondertekenen
met Farys (zwembaduitbater). Dit formulier kan bekomen worden bij de coördinatoren of
bij Davy Grymonprez of op het secretariaat.
Voor de jeugdatleten (jeugd C tot en met jeugd A) is het nemen van een jeugdlicentie
verplicht om te kunnen aansluiten bij een club.
Opgelet, heel wat gelicentieerden dienen voor 2020 hun medisch attest te hernieuwen;
voor 40-jarigen of ouder vervalt dit namelijk na 2 jaar. Hou hiermee rekening bij het
aanvragen van een nieuwe licentie. Zonder een recent medisch attest kan de licentie niet
geactiveerd worden en voor de prijsbepaling telt de datum van activatie door 3VL. Je kan als
atleet dit attest zelf uploaden via jouw 3ntrance-profiel of indien de arts is aangesloten bij
Spartanova, dan wordt 3VL automatisch op de hoogte gesteld van de medische goedkeuring
al dan niet.

WEBSITE
Benieuwd naar nog meer EFC-ITC? Neem dan zeker een kijkje op onze
website izegemsetriatlon.be! Je kan er snel en eenvoudig al het laatste nieuws over de club
opvolgen. Zo vind je op de officiële pagina van de club onder andere algemene informatie, meer
over de wedstrijden die we organiseren, foto’s en nog zo veel meer. Nieuwsgierig naar het
wedstrijdverslag of verhaal van een ITC’er : 1 adres :

www.izegemsetriatlon.be
Of wil je jouw verhaal of foto’s online zien? Mail dan naar jonaslybeer@gmail.com.
NIEUW DIT JAAR : KALENDER
Onze webmaster heeft voor het nieuwe seizoen een nieuw handig instrument toegevoegd aan de
website : de EFC-ITC-KALENDER. Daarop vind je alle trainingsmomenten, wedstrijden, extra clubevents, …
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ZWEMTRAININGEN
Volgende zwemtrainers en coaches staan in voor de trainingen:
Davy Grymonprez (hoofdcoach) – Wouter Blondeel – Bart Demeulenaere – Christine Deforche –
Jan Timmerman – Pepijn Van Haecht – Brecht Gravensteyn
Legende zwemtrainingen:
ITC OD : ITC ZWEMSCHEMA (nadruk op kwarttriatlon)
DDF : Door De Finish (beginnende zwemmers)
IM : Ironman
VIDEO : In te schrijven via Doodle video analyse + techniekles

MAANDAG
06:00 - 07:15
DINSDAG
06:00 - 07:00
WOENSDAG
06:00 - 07:15
DONDERDAG
06:00 - 07:00
VRIJDAG
06:00 - 07:15

1
ITC OD/
DDF
ITC OD/
DDF
ITC OD/
DDF
ITC OD/
DDF
ITC OD/
DDF

1
MAANDAG
20:45 - 22:00
DINSDAG
16:30 - 17:30
WOENSDAG
19:45 - 21:00
21:00 – 22:00
ZATERDAG
11:30 - 12:30
ZONDAG
13:30 - 14:30

IZV

5

6

ITC OD

ITC OD

IM

IKZ

IKZ

ITC OD

IND

IM

ITC OD

ITC OD

ITC OD

ITC OD

IM

IKZ

IKZ

ITC OD

IND

IM

ITC OD

ITC OD

ITC OD

ITC OD

IM

IKZ

IKZ

5

6

IKZ

IKZ

ALGEMENE TRAININGEN - IZEGEM
3
4
ITC OD
ITC OD
IZV
tempo 1'40" tempo 1'45"
2

IKZ

IKZ

IKZ

IKZ

JEUGD
(beginners)

IKZ

JEUGD

JEUGD

ITC OD

ITC OD

IKZ

IKZ

ITC IM

ITC IM

ITC IM

IKZ

IKZ

DDF

ITC OD

ITC OD

ITC OD

ITC OD

IKZ
JEUGD
(beginners

VIDEO
(Doodle)

JEUGD
(beginners)

ITC OD

ITC OD

IKZ

1
WOENSDAG
20:45 - 22:00

2

OCHTENDTRAININGEN - IZEGEM
3
4

ITC OD

TRAININGEN – LICHTERVELDE **
2
3
ITC OD

ITC DDF
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4
ITC DDF

IKZ

•

Trainingen op zondag lopen van 10 november tot zondag 29/03 (Paasvakantie).

•

Trainingen te Lichtervelde (**) lopen van 6 november tot half mei, vanaf dan kan er in het
openluchtbad gezwommen worden.

•

In mei en juni worden begeleide openwatertrainingen georganiseerd in De Gavers te
Harelbeke

LOOPTRAININGEN
De gezamenlijke looptraining gaat door op donderdagavond tussen 19u00 en 20u30 aan het
zwembad te Izegem o.l.v. één van de looptrainers. De algemene schema’s worden afgewerkt op 3
loopniveaus onder begeleiding van de looptrainers van dienst (Tom Kerckhof, Wouter Blondeel en
Farah Schakman). Aanvankelijk staan voornamelijk duurlopen op het programma.
Op dinsdagavond is er een looptraining voor de jeugd van 18u tot 20u.

FIETSTRAININGEN
Op zondagmorgen wordt in 4 groepen gefietst (oudere jeugd kan aansluiten in overleg met en na
toestemming van jeugdcoördinator). Het is de bedoeling dat de training op zondag een
duurtraining is, waarbij iedere begeleider wel een eigen accent kan leggen. Op zondag 2 februari is
er fietsontbijt en een korte groepstraining. Vanaf 9 februari starten de eigenlijke trainingen.
Nieuw vanaf dit jaar : alle groepen starten op hetzelfde tijdstip om 8u.
Ook in 2020 streven we naar 2 begeleiders per groep, afhankelijk van de grootte van de groep is er
na verloop van tijd nog 1 begeleider per groep. We vragen om reglementair te fietsen en de
discipline erin te houden, dit voor uw eigen veiligheid. De begeleiders kunnen de nodige feedback
geven over de keuze van uw groep.

Een fietshelm is verplicht !
Elke atleet is ook verplicht om in de clubkledij (versie 2020) te fietsen.

VEILIGHEID PRIMEERT
Bij EFC-ITC hechten we veel belang aan de groepstrainingen. Het is niet alleen plezanter, je leert er
ook veel bij.
Fietsen in groep brengt echter ook gevaren met zich mee. Gevaren die men niet altijd beseft.
Enkele uren op een paar cm afstand van anderen fietsen, gezellig praten en om je heen kijken ...
het is niet evident. Zeker niet voor de beginner, maar ook de routinier kan al eens onaangenaam
verrast worden.
Wij willen graag dat iedereen heelhuids terugkeert van de fietstochten en doen er dan ook alles
aan om deze in de beste omstandigheden en op meest veilige manier te laten verlopen. Duidelijke
afspraken zijn hier dan ook op hun plaats. Voor de start van de fietstrainingen zal dan ook een
intern fietsreglement verspreid worden.
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COÖRDINATOREN – LEDENVERTEGENWOORDIGERS:
Bart Demeulenaere en Wouter Blondeel nemen ook in 2020 de taak van coördinator op zich : de
ideale communicatielink tussen bestuur en atleten. Daarnaast zullen Bart en Wouter trainingen,
wedstrijden, nevenactiviteiten, … coördineren en organiseren en de nodige info daaromtrent
communiceren. Indien U vragen of opmerkingen heeft over bepaalde zaken, aarzel dan niet om
contact met hen op te nemen!
Bart Demeulenaere – 0474 95 62 93
Wouter Blondeel – 0498 21 26 45
E-mailadres coördinatoren: coordinatorenefc.itc@gmail.com

STAGE ITC: MALLORCA 11 - 18 APRIL 2020

Mallorca is al jaren een populair fietseiland. Het zijn niet alleen de profploegen die hier hun
trainingsrondjes komen rijden, maar ook amateurs en wielertoeristen. Zeker als het voorjaar in
België weer eens in het water is gevallen, trekken vele fietsers naar het eiland toe. Het aantal
wielertoeristen is steeds groter aan het worden.
Het eiland is voornamelijk zeer geliefd bij hen door zijn heuvelachtige karakter. De Serra de
Tramuntana en Serra de Llevant zijn de populairste delen van het eiland als het om fietsen gaat.
De prachtige tussendoorstraatjes in het laagland, tussen deze twee bergketens, zijn ook meer dan
de moeite waard. Mallorca heeft dus een grotere variatie aan fietsroutes.
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Prijs :

Vanaf € 1.050 €
(Definitieve prijs gekend eens keuze vlucht finaal is)

Vertrek datum:

11 april 2020

Terug datum:

18 april 2020

Hotel Zafiro Palace *****
Zafiro Palace Alcudia ligt in Port d'Alcudia en biedt verscheidene buiten- en een binnenbaden,
gratis toegang tot het fitnesscentrum, gratis WiFi in alle ruimtes en gratis privéparkeergelegenheid.
Alle kamers met airconditioning hebben een tv, een waterkoker en een balkon. De badkamer is
voorzien van een douche, een bad en een föhn. Beddengoed en handdoeken worden verstrekt.
Zafiro Palace Alcudia beschikt over een buffetrestaurant, 4 themarestaurants en verschillende
bars, waaronder 1 zwembadbar. Andere faciliteiten van de accommodatie zijn 4 vergaderzalen
met een koffiepauze service en een seizoensgebonden trainingsbad voor triatleten. Er zijn ook een
excursiebalie, bagage- en fietsenstalling en een fietsenwinkel.
Het hotel biedt een gedeelte voor volwassenen, met gratis toegang tot de spa en een ontspannen
zwembad. Er is ook een kindergedeelte met een Wet Bubble bubbelbad, een zwembad met een
piraten schip, een miniclub en entertainmentpersoneel.

Inschrijven:

https://www.flammerouge.be/item/mallorca-paasvakantie-19
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JEUGDWERKING 2020
2020 wordt het 8° seizoen onder de vleugels van jeugdcoordinator Franky Verfaillie.
Ondertussen is de jeugd uitgegroeid tot een bloeiende en pleziermakende groep jeugdatleten en
is de jeugdwerking op een hoger level getild door een team van enthousiaste jeugdtrainers. Deze
verzorgen het gehele seizoen de wekelijkse trainingen. Telkens opnieuw brengen zij hun
enthousiasme over op de jeugdleden.
Onze visie blijft steevast dezelfde met 2 grote pijlers. De eerste blijft de triatlon als TEAMsport. De
tweede is even belangrijk. Fun en plezier staat bij ons centraal.
Voor komend seizoen hebben we niet alleen een nauwe samenwerking met de Izegemse
Krekelzwemmers, maar gaan we ook opnieuw samenwerken met de wielerploeg Meubelen
Gaverzicht-Glascentra-CT uit Deerlijk. De samenwerking gaat zich vooral richten op de dames bij
de jeugdatleten.
Na het succes van de MVJ (meest verdienstelijke jeugdatleet) in de seizoenen 2017 en 2018 gaan
we verder op dit elan, weliswaar met een licht gewijzigde formule. Per aangekondigde
clubactiviteit of wedstrijd kunnen er punten verdiend worden. De eindwinnaar wordt beloond met
een prijs.
MVJ 2017 : Louis Uytenhove
MVJ 2018 : Louis Uyttenhove nipt gevolgd door Noah Lernout

Activiteiten voor jeugd:
02/11
15/11
14/12
29/12
17/01
02/02
16/02
28/03
11-18/04
01/06
06-07/06
10-14/08

Startdag seizoen 2019-2020
Infomoment Jeugd
Baekelandtcorrida Lendelede
San Silvestercross Sint-Eloois-Winkel
Ploegvoorstelling Velofollies
Ontbijt+ Eerste Fietstraining
Ontbijtactie
Brigandsloop Ingelmunster
Paasstage +12j Mallorca
Zwemloop Izegem
Teambuildingsweekend Waalwijk (Nederland) met deelname aan jeugdtriatlon.
Zomerkamp

Strijd Der Titanen in maand januari-februari (Sterrebosloop 12/01, run-bike 26/01 en
zwemestafette 01/02)
We don’t stop when we’re tired, we stop when we’re done.
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TEAMCORNER
Het is ten zeerste onze wens om met onze teamcorner (de clubtent) opnieuw aanwezig te zijn
tijdens diverse belangrijke wedstrijden in 2020 waaraan zowel volwassenen als jeugd deelnemen.
Hierbij doen wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers ( atleten, ouders jeugd) om onze
teamcorner te bemannen. Onze bedoeling is een beurtrol op te maken voor de diverse
wedstrijden, zodat niet altijd dezelfde personen hiervoor moeten instaan.
Voor sympathisanten, supporters en atleten is dit de place to be. Voor en tijdens de evenementen
zorgen wij voor de persoonlijke spullen van onze atleten. Er is steeds iemand aanwezig! Verder
kan je er terecht voor een (gratis) lekker kopje koffie in de voormiddag (zolang de voorraad strekt
!), een aperitiefje tijdens de middag of een frisdrankje … Steeds welkom!

SPORTONGEVALLEN
Bij een sportongeval neem je zo snel mogelijk contact op met onze secretaris Patrick Teichmann:
prtt54@gmail.com
Het ongeval moet ook gemeld worden aan de verzekering van 3VI. Dit kan via hun website :
https://vtdl.triathlon.be/over-ons/verzekering/

De waarborg “lichamelijke ongevallen” is van toepassing tijdens de verzekerde activiteiten en alle
verplaatsingen, met inbegrip van deze van huis naar de plaats van het sportgebeuren en terug.
De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” is verleend tussen de verzekerde activiteiten en
tijdens de verplaatsingen (niet de weg van en naar huis) die in het kader daarvoor worden gedaan.
Deze waarborg spreekt van lichamelijke schade en materiële schade aan derden.
Let op: Deze verzekering is alleen van toepassing op aangesloten leden bij de VTDL.
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CLUB AGENDA 2019 – 2020
Zaterdag 2 november 2019

1° Zwemtraining

Maandag 4 november 2019

1° Ochtendzwemtraining (zwembad Izegem van 6u tot 7u15).
1° Avondzwemtraining (zwembad Izegem om 20u45).

Donderdag 7 november 2019

1° Looptraining.

Zaterdag 14 december 2019

Baekelandt-Corrida Lendelede

Zondag 29 december 2019

San Silvestercross te Sint-Eloois-Winkel.

Vrijdag 17 januari 2020

Velofolies/ Ploegvoorstelling / Receptie (Kortrijk – Xpo)

STRIJD DER TITANEN
Zondag 12 januari 2020
Zondag 26 januari 2020
Zaterdag 1 februari 2020
Zondag 2 februari 2020

Sterrebosloop
Run – Bike
Zwemestafette
Grote Finale

LACTAATTESTEN LOPEN (stadion Izegem)
Zaterdag 25 januari 2020, 8 februari 2020 en 25 april 2019
Zondag 2 februari 2020

1° Fietstraining + ontbijt (cafetaria zwembad Izegem)

Woensdag 12 februari 2020

Infoavond Etixx

Vrijdag 1 mei 2020

Clubkampioenschap + Scholentriatlon

Maandag 1 juni 2020

ITC - Zwemloop

Zaterdag 15 augustus 2020

ARGENTA IZEGEM CENTRUM TRIATLON

STAGES:
11 april – 18 april 2020

Stage Mallorca

10 aug -14 aug 2020

Jeugd-Zomer-Kamp
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CLUBREGLEMENT
Hieronder zijn enkele afspraken opgenomen die elk EFC-ITC-lid dient na te komen. Dit helpt EFCITC om een goede clubwerking te garanderen.
•

Het jaarlijks lidgeld moet vereffend worden tegen 31 december 2019. Voor wie wil
genieten van de korting moet de betaling binnen zijn tegen 30 november 2019. Het
bedrag van het lidgeld wordt bepaald door het bestuur en is terug te vinden in deze
brochure. Door het lidmaatschap aanvaardt het lid de bepalingen van het
clubreglement. Het niet nakomen ervan kan de uitsluiting uit de club voor gevolg
hebben. Het bestuur beslist hierover.

•

De inschrijving van de kwarttriatlon is gratis mits het aanbrengen van 100 €
wedstrijdsponsoring.

•

Voor volgende twee activiteiten, ons Clubkampioenschap en onze Argenta Izegem
Centrum Triatlon op 15 augustus, zijn de leden verplicht:
o Ofwel deel te nemen als atleet.
o Ofwel deel te nemen als vrijwilliger.
o Of indien zij niet aanwezig kunnen zijn op één of beide activiteiten zorgen zij zelf
voor een vervanger (vrijwilliger).
Onder vrijwilliger bedoelen wij, het ITC-lid of zijn vervanger, die meehelpt aan:
o Ofwel de voorbereiding,
o Ofwel aan de opbouw,
o Ofwel aan het evenement zelf
o Of aan de ontmanteling ervan.
o Uw medewerking verlenen aan deze wedstrijden kan voor een volledige, een
halve dag of voor enkele uren.

•

Elk lid heeft de plicht de huidige clubuitrusting te dragen tijdens de deelname aan de
clubtrainingen en de wedstrijden. Dit geldt tevens bij prijsuitreiking en podia.
Het gebruik van doping of andere verboden prestatie verhogende middelen betekent
onmiddellijke uitsluiting uit de club.
Elk lid wordt ten zeerste verwacht op activiteiten ingericht door ITC.
Alle inschrijvingen voor wedstrijden dienen individueel te gebeuren, doch steeds met
de vermelding “ITC”.
Tijdens de gezamenlijke fietstrainingen is het dragen van een fietshelm verplicht. Wie
deze niet bij heeft, mag de fietstraining niet aanvatten. Het respecteren van de
wegcode geldt altijd en is een individuele verantwoordelijkheid van elk lid.
De zwemtrainingen zijn alleen voorbehouden voor de leden. Familie, vrienden of
kennissen kunnen op die ogenblikken geen gebruik maken van het zwembad.
Tijdens de zwemtrainingen zijn atleten verplicht de voorgestelde zwemtrainingen te
volgen. Eigen schema’s zijn niet toegelaten. Atleten die later arriveren, sluiten aan bij
de groep.
Voor de jeugdatleten (jeugd C tot en met jeugd A) is het nemen van een jeugdlicentie
verplicht om te kunnen aansluiten bij een club.

•
•
•
•
•
•
•
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CONTACTGEGEVENS BESTUUR
Voorzitter

Frank Bruyneel

0499 580 550
frank.bruyneel@gmail.com

Secretaris

Patrick Teichmann

0474 049 059
prtt54@gmail.com

Penningmeester

Linsey Coudyzer
Lindetuin 19
8793 Sint-Eloois-Vijve

0472 81 75 25
linseycoudyzer@hotmail.com

Rek.nr. ITC : BE52 7380 1217 2209
BTW.nr. ITC : BE 0435.836.341
Clubwerking

Rik Nowé

riknowe@telenet.be

Lode Mattelin

lode.mattelin@telenet.be

Kurt Debouck

kurt@expofloorcoverings.com

Tom Hemeryck

hemeryck.tom@gmail.com

Jonas Lybeer

jonaslybeer@gmail.com

Carlos Deroo

deroocarlos@skynet.be

Brecht Gravensteyn

brecht@b409.be

Franky Verfailie

franky.verfaillie@gmail.com

Wouter D’Haene

dhaenew@yahoo.co.uk

Wouter Blondeel

w.blondeel@telenet.be

Bart Demeulenaere

bartdemeulenaere64@gmail.com

Erevoorzitter

Carlos Lagae

Werkgroep

Marc Vanhee, Corinne Belaen, Lore Van Raak, Stefaan
Vannieuwenhuyse, Stefaan Desmedt, Jeroen Sabbe, Joris Bral,
Sébastien Van den Bulcke, Bart Vanpoucke, Filip Vanhaecke, Griet
Gremeaux
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