
 
 
 
VERENIGINGSPAKKET JEUGDTRIATHLON 
 
Beschikbaar voor iedere NTB-vereniging die jeugdtriathlon een plek geeft binnen de club. 
 
Jullie bieden als NTB-vereniging jeugdleden actief de kans om ‘op triathlon te gaan’.  
Als waardering voor jullie inzet, als stimulans om met dit mooie werk door te gaan én om eventuele 
drempels zoveel mogelijk te verlagen, mogen we jullie namens Decathlon Nederland eenmalig een 
prachtig ‘verenigingspakket jeugdtriathlon’ aanbieden! 
Rest jullie om er goed voor te zorgen en de set waar nodig / gewenst in de toekomst als vereniging 
zelf aan te vullen. 
 
Het pakket dient meerdere doelen: 

 Het maakt het mogelijk om met het materiaal ‘clinics’ op locatie te geven (bijv. op school, op 
een buurtplein, bij jullie eigen club of bij andere verengingen die ook graag met triathlon aan 
de slag willen). 

 Het maakt het mogelijk om nieuwe (proef)leden de eerste weken wat triathlon-
benodigdheden te laten lenen, voordat ze beslissen om echt ‘op triathlon te gaan’ en deze 
materialen zelf aan te schaffen. De materialen blijven eigendom van de vereniging. 

 Het maakt allerlei speelse trainingsvormen (mede) mogelijk en daagt de jeugdtrainers daar 
hopelijk toe uit  . 

 
Het pakket bestaat uit: een grote materiaaltas, 40 trainingshoedjes, 2 speedladders, 10 
springtouwen, 9 tennisballen, 10 trainingshesjes, 2 mini (waterpolo)ballen, 2 grotere 
(waterpolo)ballen, 1 grote (pilates) gymbal, 2 foamballen, 10 fietshelmen, 10 zwemplankjes, 10 
badmutsen, 10 zwembrillen en 10 pull buoys en een grote dobbelsteen. 
 
Om onze partner Decathlon te bedanken – en elkaar te inspireren – vragen we jullie na ontvangst van 
het pakket een leuk bericht via de social media te posten, waarbij zichtbaar is dat / hoe jullie 
materialen uit het pakket gebruiken binnen jeugdtriathlon. 
Gebruik daarbij onderstaande gegevens: 
Twitter:  @TriathlonNL en @DecathlonNED 
Facebook:   @NederlandseTriathlonBond en Decathlon.Nederland 
Instagram:   @triathlonnl en @decathlonnederland 
Op alle kanalen: #wijzijntriathlonNL en #ikzitoptriathlon  
 
Decathlon en de NTB wensen jullie heel veel plezier met het pakket! 
 


