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KALENDER

“Onze passie is duursport,
onze missie is duursport voor het leven”.

Er is zowel een volwassen werking als jeugdwerking.

Alle informa�e over onze werking, trainingsmomenten
en aanslui�ng kan je vinden op onze website:

of surf naar h�ps://
blueglobesportsenduranceteam.com/

Neem contact op via onze website of ga langs bij Blue
Globe Sports in Deinze.

BGSET Start-2-Triatlon 2021
Droom jij s�ekem van het afwerken van een eerste
triatlon, maar geen flauw benul van hoe je dit het
best aanpakt?! Ben je spor�ef en zoek je een
nieuwe uitdaging voor 2021?! Duik dan mee in ons
'Start-2-Triatlon'-avontuur! Laat je uit de wind
ze�en door onze ervaren trainers & geniet
vervolgens na 15 weken van jouw eerste triatlon-
belevenis!

Vanaf begin april 2021 kan iedereen, met inbegrip
van mensen zonder ervaring, starten met een
Start-2-Triatlon bij het Blue Globe Sports Endurance
Team Deinze (BGSET). Gedurende 15 weken word je
klaargestoomd om aan een eerste (sprint)triatlon
mee te doen. Er wordt gewerkt rich�ng de
sprin�riatlon van Sint Martens Latem op zaterdag
11 juli 2021. Afstanden zijn 500m zwemmen, 20 km
fietsen (verboden in groep te rijden) en 5 km lopen.

Heb je na het finisher event de smaak te pakken?
Dan kan BGSET uiteraard de atleten verder van
dienst zijn; dit binnen de gewoonlijke clubwerking.

We
ek

Maandag Dinsdag Donderdag Zondag

Zwemtrainin
g Vosselare

Put
19:00 -20:00

Zwemtrainin
g

Palaestra
21:30 –
22:30

Looptraining
BGS

20:00 –
21u00

Fietstraining
Markt Deinze
9:00 – 12:00

1. / / 1 april 4 april

2. / 6 april 8 april 11 april

3. / 13 april 15 april 18 april

4. / 20 april 22 april 25 april

5. / 27 april 29 april 2 mei

6. / 4 mei 6 mei 9 mei

7. / 11 mei 13 mei 16 mei

8. / 18 mei 20 mei 23 mei

9. / 25 mei 27 mei 30 mei

10. 31 mei / 3 juni 6 juni

11. 7 juni / 10 juni 13 juni

12. 14 juni / 17 juni 20 juni

13. 21 juni / 24 juni 27 juni

14. 28 juni / 1 juli 4 juli

15. 5 juli / 8 juli 11 juli 2021
WEDSTRIJD
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KOSTPRIJS Start-2-Triatlon

Deelnameprijs bedraagt € 100.

In ruil krijg je:
● Basislidmaatschap 3VL (ter waarde van

€15); hierdoor ben je verzekerd �jdens
zowel de groepstrainingen als �jdens alle
individuele trainingen.

● Groepstrainingen onder begeleiding van
gediplomeerde trainers:
- 8 zwemlessen in het zwembad
- 6 open water trainingen in Vosselare Put
- 15 looptrainingen
- 14 fietstrainingen
- 1 wisseltraining

! de trainingsgroepen zijn volgens niveau!
Je sport dus al�jd met atleten van eenzelfde
niveau !

● Een persoonlijk trainingsschema
(individuele trainingen op maat via online
pla�orm)

● Wedstrijdbegeleiding op het finisher event

● Extra voordeel voor de dames: er is een
speciale Start-2-kor�ng bij de aankoop van
een goede sport-bh bij BGS –> nl. - 20%!

Wat is niet inbegrepen?
● Wedstrijdinschrijving: dit breng je zelf direct

in orde bij de opstart van jouw Start-2-
triatlon avontuur.

● Toegang tot Vosselare Put voor het open
water zwemmen (3 euro per beurt of 20
euro voor een seizoenskaart, waarmee je
de ganse zomer kan komen zwemmen!)

VOORWAARDEN
● We hebben minimaal 10 deelnemers nodig

om het project op te starten, dus spreek
gerust je spor�eve vriend(in) aan om ook
deel te nemen !

● Deelnemen kan vanaf de leetijd van 16
jaar.

● Vereiste is dat je volledig nieuw bent in
onze sport.

● Men moet minstens 150m kunnen
zwemmen (zwemslag maakt niet uit!)

● Corona: alles is onder voorbehoud van
mogelijke corona-maatregelen. Indien we
niet kunnen opstarten, dan storten we het
inschrijfgeld integraal terug.

INFOSESSIE

Twijfel niet langer & kom op donderdag 25 maart
2021 OF op donderdag 1 april 2021 om 18u30 naar
Blue Globe Sports Deinze! Tijdens deze infosessie
lichten we alle prak�sche zaken toe en heb je de
mogelijkheid om al je vragen af te vuren op onze
experts.

Heb je nu al vragen? Kom gerust eens langs of
contacteer ons via mail:

Blue Globe Sports
Gentsesteenweg 166 9800 Deinze
Tel.: 09/380 34 38
E-mail: bgsetsecretaris@gmail.com

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan makkelijk via onze website:
www.blueglobesportsenduranceteam.com
(doorklikken naar de Clubshop).


