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Vlaamse jeugdsportclubs met een erkend
“jeugdsportlabel” dat garant staat voor een
kwalitatieve jeugdwerking
Onder de vele triatlon- en multisportclubs in Vlaanderen
zijn er een aantal clubs met een specifiek aanbod voor de
jeugd en een gestructureerde jeugdwerking. Dit wil
zeggen gedifferentieerde trainingen en wedstrijden voor
elk kind op zijn of haar niveau. Op basis van kwalitatieve
parameters (beschreven in het jeugdfonds van Triatlon Vlaanderen) kunnen clubs jaarlijks een
toelage en label ontvangen naargelang hun werking.
Hieronder een overzicht van alle jeugdclubs met een jeugdlabel, chronologisch volgens het aantal
behaalde criteria (meeste bovenaan).
Clubs die graag een jeugdwerking willen opstarten, kunnen steeds contact opnemen met Triatlon
Vlaanderen via info@triatlon.vlaanderen.
JEUGDCLUBS met een erkend jeugdsportlabel
TRIBE
www.triatlon.be – bestuur@triatlon.be
Vlaams-Brabant – Vilvoorde/Grimbergen

No Limit Team (NLT)
www.nlt.be – info@nlt.be
West-Vlaanderen – Zwevegem/Avelgem

SMO-SCOTT Triatlon Team (SMO)
www.smo-triatlonteam.be – info@smo-triatlonteam.be
Oost-Vlaanderen – Meetjesland/Eeklo

Kempisch Triatlon Team (KTT)
www.ktt.be– info@ktt.be
Antwerpen – Nijlen

Sport & Organisatie Mechelen (SP&O)
www.triatlonmechelen.be – secretariaat@triatlonmechelen.be
Antwerpen – Mechelen

Zuid-Limburgse Triatlon Club (ZLTC)
www.zltc.be – stevendriesen1970@gmail.com
Limburg – Tongeren
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Endurance Team Limburg (ETL)
www.jttl.be – mario@jttl.be
Limburg – Bilzen

Antwerpse Triatlon & Duatlon Club (ATRIAC)
www.atriac.be – charles.deroeck@gmail.com
Antwerpen – Antwerpen

Waasland Triathlon & Duathlon Team (WTT)
www.wtt2000.be – info@wtt2000.be
Oost-Vlaanderen – Waasland/Sint-Niklaas

JEUGDCLUBS in het begeleidingstraject voor het erkend jeugdsportlabel
Izegemse Triatlon Club (ITC)
www.izegemsetriatlon.be – frank.bruyneel@gmail.com
West-Vlaanderen – Izegem

Triatlon Brugge Team (TBT)
www.triatlonbruggeteam.be –mikebogaert82@hotmail.com
West-Vlaanderen – Brugge

Duatlon Vereniging Baliebrugge (DVB)
www.duatlonverenigingbaliebrugge.be –
walter.devooght@belgacom.net
West-Vlaanderen – Ruddervoorde

Geraardbergs Endurance & Triatlon team (GETT)
www.gett.be – info@gett.be
Oost-Vlaanderen – Geraardsbergen

Triatlon Club Maasland (TCM)
www.triatlontcm.be – info@triatlontcm.be
Limburg – Maasmechelen

Go Like Hell (GLH)
www.golikehell.be – bestuur@golikehell.be
Vlaams-Brabant – Scherpenheuvel
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Brasschaat Triatlon Club (BrTC)
www.brasschaattriatlonclub.be – steve@brasschaattriatlonclub.be
Antwerpen – Brasschaat

Aqua Protect 3 Team (AP3T)
www.ktdc.be – ap3t.ben.desnouck@gmail.com
West-Vlaanderen – Kortrijk

3 Men Dendermonde (3MD)
www.3MD.be – info@3md.be
Oost-Vlaanderen – Dendermonde
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