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1 Welke KLEDIJ heb ik nodig om te TRAINEN ? 

1) Aangepaste sportkledij, maar vooral degelijk schoeisel zijn echt wel vereist voor wie regelmatig 

sport beoefent. Je schoenen dienen stevige loopschoenen te zijn, met een soepele, dikke 

loopzool en een vaste en stevige hiel. 

2) Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in open lucht, dit ongeacht de temperatuur en neerslag 

(behalve bij extreme omstandigheden). Gelieve hiervoor dan ook aangepaste kledij te voorzien: 

a. Bij koud weer : truien, handschoenen en eventueel een muts 

b. Bij nat weer : een waterdicht vestje 

c. Bij donker weer : een reflecterend vestje (minimum fluorescerende armbandstrips) 

3) Verder is gewone sportieve kledij (short, T-shirt, trainingspak) voldoende. 

4) Voor ná de training : warme en droge kledij. 

5) Op ons atletiekterrein zijn, ook tijdens de trainingen, de kleedkamers beschikbaar. Men kan er 

zich ook douchen. 

2 Heb ik SPIKES nodig voor de WEDSTRIJDEN ? 

1) Spikes zijn voor sommige disciplines nuttig, maar zeker niet verplicht. Bij deelname aan 

wedstrijden wordt bij voorkeur gelopen op spikes.  

a. Dit zijn speciale loopschoenen, heel licht en nauwsluitend, waaronder max. 6 pinnen 

aangebracht zijn.  

b. Deze pinnen hebben een verwisselbare lengte zodat ze aan de aard van het terrein 

kunnen aangepast worden (veldlopen 9->15mm, kunststofpiste 5mm).  

c. Spikes verstevigen de greep van de voet op de ondergrond en bevorderen zodoende de 

prestatie. 

2) Je kan in de kantine eventueel tweedehands spikes kopen of verkopen. 
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3 Welke KLEDIJ heb ik nodig voor de WEDSTRIJDEN ?  

1) Tijdens officiële wedstrijden is het dragen van clubkledij verplicht.  

2) In de winter kan je onder het clubshirt een (blauw) t-shirt  met lange mouwen dragen en mag je 

zelf beslissen wat voor soort broek je draagt; een tight of een trainingsbroek. Neem wel een 

warme jas of trui mee voor en na de wedstrijd. 

3.1 Welke UITRUSTING voor de VELDLOPEN ? 

1) Vermits veldlopen soms in de slechtste weeromstandigheden kunnen plaatsvinden, is het 

belangrijk om je functioneel te kleden: een trainingspak, warme loopbroek (tight), regenkledij 

indien nodig. 

2) Breng ook voldoende reservekledij mee: kousen, warme trui, t-shirt, muts of pet, handschoenen, 

die je allemaal droog opbergt in een plastieken zak in je sportzak.  

Op elke wedstrijd is er ook gelegenheid om te douchen. 

3) Voor crossen kun je makkelijk pinnen van 9 of 11 mm gebruiken op je spikes. 

3.2 Welke UITRUSTING voor de INDOOR  WEDSTRIJDEN ? 

1) Voor deze wedstrijd zijn spikes met pinnetjes van 5 (!) mm of sportschoenen nodig, evenals een 

clubtruitje, beetje eten en voldoende drinken. 

2)  In een indoorhal kunnen we meestal niet vuil worden, maar een trui kan (vaak) wenselijk zijn! 

3) Meestal wordt de wedstrijd zelf afgewerkt in korte broek en T-shirt (met clubtruitje 

daarboven). 

3.3 Welke UITRUSTING voor de OUTDOOR (PISTE)WEDSTRIJDEN ? 

1) Deze wedstrijden hebben een beetje hetzelfde principe als de indoorwedstrijden. 

2) Het is zomer, dus meestal is het warm en is voldoende drank aangewezen! 

4 De VERLOREN UITRUSTING 

1) Verloren kledij op training of meetings te Ertvelde, bewaren we één MAAND in de kantine. 

a. De verloren voorwerpen zijn ter inzage beschikbaar.  

b. Ze worden enkel terugbezorgd aan de eigenaar door iemand van het bestuur. 

2) Om het terugbezorgen te vergemakkelijken, raden we iedereen aan om zijn kledij te voorzien 

van naam etiketten. 

3) De niet met naam getekende kledij wordt na 2 maanden aan de Kringloop winkel bezorgd. 

 


