


INFOAVOND 2021-2022



INHOUD

1. Onze club
Lidgelden

2. Trainingen
Wanneer, trainers, groepen

3. Wedstrijden
Deelnemen, organisaties, motiveren en kledij

4. Praktisch
Snel op weg!

5. Vragen





LID WORDEN

✓ Nieuwe lidgelden voor seizoen 2021-2022

✓ Borstnummer wordt aangevraagd na ontvangst van je betaling

✓ Inschrijven via de WWW.LEBB.BE



SOORTEN LIDMAATSCHAP

Wedstrijdatleet

✓ Wedstrijdnummer Vlaamse Atletiekliga

✓ Gebruik piste en materiaal

✓ Gebruik kleedkamers en douches

✓ Verzekering

✓ Begeleiding door gediplomeerde trainers

✓ Gratis deelname kampioenschappen

✓ Motiveren door premies

✓ Korting van 20% bij Top Sport

BEN-MIN
€ 120

KAN
€ 50



✓ Gezinskorting van 10%

✓ Deel terugvorderen via mutualiteit

✓ Vrijetijdspas gemeente Lebbeke

KORTINGEN



TRAININGEN



JEUGDTRAINERS

PUPILLEN

KAN / BEN

MINIEMEN



JEUGD

Wie?

✓ KAN, BEN, PUP, MIN

5-12 jaar

Wanneer?

Onze atleten worden ingedeeld in trainingsgroepen. Trainingen gaan door op:

✓ Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 18u30 tot 19u30

✓ Extra trainingen op woensdag, op de piste of in VBS 17u00 of 18u30

Waar?

Alle trainingen gaan door op de atletiekpiste van het gemeentelijk sportcomplex te 

Lebbeke. Tijdens de trainingen is onze clubkantine open om iets te nuttigen.



TRAININGSDAGEN

Kangoeroes:  (2015 & 2016)

✓ Vrijdag van 18u30 tot 19u30

Trainers: Lisa & Lotte 

.

Benjamins:  (2013 & 2014)

✓ Woensdag van 18u30 tot 19u30

Trainers: Lotte & Stephane

✓ Vrijdag van 18u30 tot 19u30

Trainers: Lisa & Lotte



TRAININGSDAGEN

Pupillen:  (2011 & 2012)

✓ Dinsdag en donderdag van 18u30 tot 19u30

Trainers: Trien & Lisa 

.

Miniemen:  (2009 & 2010)

✓ Dinsdag en donderdag  van 18u30 tot 19u30

Trainers: Stephane, Rita & Koen



EXTRA TRAININGSDAGEN

Voor wie?

✓ Pupillen & Miniemen

.

Waar?

✓ Buggenhout bos > tijdens het cross seizoen

✓ VBS (indoor) > van november tot maart

✓ Op de piste  > van maart tot september



JEUGD

Wat?

We leren onze jeugd via spelvormen kennismaken met atletiek. Intensievere en 

specifiek gerichte trainingen worden pas op latere leeftijd gedaan.

Meebrengen?

Draag steeds (aan het weer aangepaste) sportkledij en draag een goed paar 

loopschoenen.



JEUGD

Communicatie?

Facebookgroep

✓ LEBB Benjamins  (ook Kangoeroes) 

✓ LEBB Pupillen

✓ LEBB Miniemen

Communicatie

✓ www.lebb.be

✓ Socie app



G-SPORT

Wie?

✓ Sporters met een beperking

Waar, wanneer, wat?

G-Sporters sluiten aan bij de specifieke trainingsgroepen. Zij kunnen deelnemen aan 

gewone wedstrijden of specifiek voor hen ingerichte competities.

Verantwoordelijke



✓ Op de piste en finse piste loop je steeds tegenwijzersin. Op de 

dolomiet (geel grint rond de piste) loop je met de wijzers mee.

✓ Wanneer een atleet roept, ga dan zo snel mogelijk weg van de 

kortste looprichting (buitenkant).

✓ Verleen voorrang aan snellere lopers.

✓ Wees alert aan de ingang van de kantine voor aankomende lopers.

TIPS



WEDSTRIJDEN



KALENDER

✓ Specifiek per trainingsgroep

✓ www.lebb.be/clubverplaatsingen

✓ www.atletiek.be

Schrijf tijdig in voor kampioenschappen!



EIGEN WEDSTRIJDEN

✓ www.lebb.be/wedstrijden

✓ Steeds gratis deelname (behalve stratenlopen)

✓ Oefenveldloop op zaterdag 2 oktober 2021

✓ Nationale veldloop op zondag 14 november 2021

✓ Data zomermeetings pas later bekend



HOE NEEM JE DEEL?

✓ Wedstrijdkaartje

✓ VAL-borstnummer

✓ Sportgerief en wedstrijdshirt

✓ Meer en meer inschrijvingen lopen via www.atletiek.nu

✓ Tijdig aanwezig zijn (minstens 1u op voorhand)

Let op: Officiële afkorting LEBB



CLUBTENT

Wie?

✓ Ouders van benjamins

Verwachting?

✓ 1 uur voor de eerste start

✓ Het opzetten neemt ongeveer 10 à 15 min. in beslag

✓ Past gemakkelijk in elke autokoffer

Voordelen?

✓ 2 vrijkaarten, waardoor 2 personen gratis tijdens de cross binnen kunnen

✓ Makkelijkere parkeerplaats, kortbij de ingang

Interesse ? Via mail: stephane.ateca@lebb.be

mailto:stephane.ateca@lebb.be


Neem één van onze infofolders op het secretariaat.

NIEUW?



EXTRA-SPORTIEVE ORGANISATIES

✓ Sint-Maarten

✓ Drankstal ijspiste Lebbeke

✓ Kerstfeest

✓ Eetfestijn

✓ Sportquiz

✓ Sportkampen zomervakantie



CLUBKLEDIJ

✓ Ruime selectie clubkledij beschikbaar

✓ Diverse pasmomenten worden georganiseerd

✓ Meer info?  kledij@lebb.be of vraag naar Danielle.

Let op: Op wedstrijden is het door de Vlaamse Atletiekliga verplicht om het 

officiële clubsinglet te dragen.



CLUBKLEDIJ



CLUBKLEDIJ



CLUBKLEDIJ



PRAKTISCH



SPORTONGEVAL

Alle wedstrijdatleten en recreanten zijn verzekerd bij sportongevallen.

Opgelet: Niet alle ongevallen worden verzekerd. Enkel blessures bij officiële 

clubtrainingen, clubevenementen en de verplaatsing naar een cluborganisatie 

worden door de verzekering gedekt. 

Wat moet ik doen?

✓ Verzekeringsformulier van onze website te downloaden

✓ Ingevuld binnenbrengen op het secretariaat



CONTACT

Trainers, bestuursleden en een aantal medewerkers zijn bereikbaar door het

e-mailadres als volgt te vormen: voornaam.naam@lebb.be.

Wens je het hele bestuur of trainerscorps te bereiken?

Dan mail je naar één van deze adressen:

▪ bestuur@lebb.be

▪ trainers@lebb.be



CONTACT

Ook deze adressen zijn handig en wijzen zichzelf uit:

▪ secretariaat@lebb.be

▪ info@lebb.be

▪ kledij@lebb.be

▪ webteam@lebb.be

▪ records@lebb.be

▪ materiaal@lebb.be



VRAGEN?


