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Voorwoord
Beste deelnemer,
Het weekend van 26 & 27 mei staat Almere weer in het teken van duursport: op
zaterdag 26 mei vinden het Nederlands & Belgisch Kampioenschap voor de Duathlon op
de lange afstand en het EK Politie Triathlon OD plaats, en zondag 27 mei wordt de
jaarlijkse DUIN Triathlon gehouden met dit jaar de Super Sunday. Alle wedstrijden
vinden plaats in en rondom DUIN in Almere Poort waar atleten de strijd met elkaar en
met de wind aangaan. “In totaal verwachten we ruim 2000 atleten aan de start!” vertelt
voorzitter Richard Belderok van Stichting Start2Finish.
De NK & BK lange afstand Duathlon bestaat uit een parcours van 10 kilometer lopen, 60
kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Daarnaast kunnen atleten ook deelnemen aan
een sprintversie: 5 kilometer lopen, 20 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen.
De triathlon op zaterdag bestaat uit een Olympische afstand: atleten zwemmen 1500
meter in het IJmeer bij het Catamaranstrand in Almere Poort, fietsen vervolgens 40
kilometer op de IJmeerdijk en lopen 10 kilometer op een parcours door het project DUIN.
Later in de middag starten de verschillende Jeugd series van de DUIN Triathlon. Naast de
mini afstand voor basisschoolscholieren (175 m zwemmen - 5 km fietsen - 1,5 km lopen)
is er voor de Jeugd een stayerwedstrijd op de korte afstand (375 m zwemmen - 10 km
fietsen - 2,5 km lopen).
Op zondag staat de Super Sunday op het programma. Alle 261 divisieteams uit de
Teamcompetities komen hier in actie. Voor de 4eDivisie, 3eDivisie en 2eDivisie staat een
Stayer Sprint wedstrijd op het programma. Voor de 1eDivisie en Eredivisie staat de
unieke en zeer spectaculaire TripleMix op het programma. Tijdens deze TripleMix, die
voor het eerst in Nederland wordt gehouden, worden drie zeer korte triathlons afgewerkt
met een pauze van tien minuten tussen de wedstrijden. Daarnaast is tijdens elke race de
volgorde van de sporten verschillend.
Met sportieve groet,
Namens Start2Finish
Richard Belderok,
Marlous Droog,
Judith Ettema,
Jolanda Felix,
Christiaan de Jong,
Jort Vlam en
Jefry Visser (wedstrijdleider, 06 28 45 75 24)
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Altijd vakantie
Wie er voor het eerst komt, voelt het meteen: DUIN is een uniek woongebied. De
verschillende delen hebben ieder hun eigen woonkarakteristieken, maar ademen allemaal
hetzelfde vakantiegevoel. DUIN staat voor ruimte, licht en lucht.
In DUIN waan je je ver weg van de hectiek van de stad. Hier waai je lekker uit op het
strand, maak je een boswandeling of geniet je van de zon op het terras. Maar toch ligt de
wereld aan je voeten. In een mum van tijd ben je in Almere, Amsterdam en Utrecht.
DUIN is relatief nieuw, maar heeft al alles wat je nodig hebt, van een kleine supermarkt
tot strandtentjes en theater. Dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Daarnaast
liggen ook de voorzieningen van Almere Poort, zoals scholen en winkels binnen
handbereik.
In 2015 werden de eerste woningen in Zuiderduin opgeleverd. Noorderduin en Kop Zuid
zijn anno 2018 in volle ontwikkeling en aanbouw. Kijk voor het volledige woningaanbod
op www.duin.nl.
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Partners
DUIN
Hoofdsponsor
Leven aan het strand
www.DUIN.nl

Sail Today
Beach Club en Catamaranzeilschool
http://www.sail-today.nl

Marina Muiderzand
Beleef, geniet en ervaar!
http://www.marinamuiderzand.nl

Teamcompetities Triathlon
Triathlon als teamsport: het kan in de
teamcompetities! Vijf niveaus, voor elk
wat wils. Snel, spectaculair en elk jaar
mooier.
http://www.teamcompetities.nl
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Sponsoren

Partners

Veegservice Flevoland
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Algemene informatie
Programma
Vrijdag 25 mei
19.00 uur
Zondag 27 mei
7.00 uur
7.30 uur
8.30 uur
9.10 uur
9.50 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.10 uur
11.50 uur
12.05 uur
12.30 uur
13.10 uur
13.25 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.45 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.55 uur
De tijdstippen van de

DUIN Triathlon Almere
Verkenning zwemparcours en wetsuit testavond
DUIN Triathlon Almere
Opening inschrijving
Opening Transition Area
Sprint 4eDivisie Noord
Sprint 3eDivisie Noord
Sprint 4eDivisie Zuid
Sprint 3eDivisie Zuid
Prijsuitreiking 3eDivisie Noord en 4eDivisie Noord
Sprint 2eDivisie Noord Dames
Sprint 2eDivisie Noord Heren
Prijsuitreiking 4eDivisie Zuid en 3eDivisie Zuid
Sprint 2eDivisie Zuid Dames
Sprint 2eDivisie Zuid Heren
Prijsuitreiking 2eDivisie Noord Dames en 2eDivisie Noord Heren
Teampresentatie Eredivisie Dames
Triple-Mix 1eDivisie Dames
Prijsuitreiking 2e Divisie Zuid Dames en 2eDivisie Zuid Heren
Teampresentatie Eredivisie Heren
Triple-Mix 1eDivisie Heren
Prijsuitreiking 1eDivisie
Triple-Mix Eredivisie Dames
Triple-Mix Eredivisie Heren
Prijsuitreiking Eredivisie
prijsuitreikingen zijn onder voorbehoud
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Plattegrond evenemententerrein
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Parkeren
Dit jaar valt Duin Triathlon & Duathlon in hetzelfde weekend als de Libelle Zomerweek.
Dat betekent dus een enorme (parkeer)drukte in en rondom DUIN. En dat betekent ook
dat wij niet van onze reguliere parkeergelegenheid gebruik kunnen maken. We moeten
dus uitwijken.
Dit jaar kunnen de deelnemers en supporters van DUIN Triathlon & Duathlon parkeren op
de Noorwegenkade (Almere Poort). Voer dit adres niet in via je navigatie, want de
Noorwegenkade is door de drukte maar via één kant toegankelijk. Langs alle aanrijroutes
worden daarom borden geplaats met ‘DUIN Triathlon volg D’.
Volg daarom onze 'D-borden' die vanaf de afrit van de A6 naar de Hogering (afrit 3,
N701) hangen. Via de Hogering voeren de borden je naar de Botterweg, het Van
Wagtendonkpad, de Brikweg, de Godendreef en de Poortdreef. Via de Poortdreef rijd je
vervolgens door richting de Noorwegenkade.
Als je de D-borden volgt, wordt je zo richting de parkeergelegenheid geleid. Daarnaast
zijn er verkeersregelaars aanwezig om het parkeren in goede banen te leiden.
Vanaf de Noorwegenkade is het echter nog een stuk lopen richting het start-/finishgebied
van Duin Triathlon & Duathlon. Daar hebben we echter wel een zogenaamd 'Kiss & Ridepunt' ingericht zodat je je hier kunt laten afzetten. Vervolgens zal diegene die je heeft
afgezet, wel richting Noorwegenkade moeten rijden om daar te parkeren. De auto kan
dus niet worden geparkeerd op of rondom het start-/finishgebied.
Tip: houd er rekening mee in je planning dat het 10-15 minuten lopen is vanaf de
parkeerplaats naar het start-/finishgebied.
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Teamtenten
Op het evenemententerrein is een groot gebied ingericht voor de teamtenten. Om een
beeld te krijgen hoe wij deze ruimte gaan indelen, willen wij jullie vragen aan te geven óf
je met een tent komt en, zo ja, hoe groot deze tent is. De afmeting van een teamtent
mag maximaal 3 bij 3 meter zijn. Mocht jouw team echt geen andere tent hebben, geef
dit dan aan, dan kijken wij of we voor een oplossing kunnen zorgen.
Belangrijk: per vereniging (dus niet per team) mag er één tent worden meegenomen.
Stem dus goed af met de andere teamcaptains binnen jouw vereniging wie deze
aanvraag doet.
Als extra service is het ook mogelijk om stroom af te nemen. Je krijgt in dit geval een
eigen aggregaat (6,5 KVA). De kosten hiervoor zijn voor de vereniging.
Je kunt hier je tent aanmelden, stroom aanvragen en VIP-tickets bestellen.
Belangrijk: alleen teamtenten die bij de organisatie zijn aangemeld, mogen worden
geplaatst. De volgorde van de plaatsing wordt bepaald op basis van de volgorde van
aanmelding.

VIP-programma
De Super Sunday is een geweldige gelegenheid om bijvoorbeeld de sponsoren van je
team eens in het zonnetje te zetten. Om de verenigingen hierin tegemoet te komen, is er
een VIP programma opgesteld waarvoor elk team maximaal 10 kaarten kan bestellen.
Deelnemers aan het VIP programma ontvangen twee drankjes en meerdere heerlijke
hapjes. Daarnaast hebben zij de gehele dag toegang tot de VIP tent, vanuit waar het
beste zicht is op de finish. Ook wordt er gedurende de dag door een expert meer uitleg
gegeven over het nieuwe, spectaculaire format: de Triple-Mix.
De VIP tickets zijn per 2 te bestellen en kosten € 10,- per stuk.
Je kunt hier je tent aanmelden, stroom aanvragen en VIP-tickets bestellen.
Deadline: je kunt het formulier invullen tot 20 mei.
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Registratie
Voor de wedstrijden op zondag 27 mei is het op de wedstrijddag vanaf 7:00 uur mogelijk
om je startenvelop op te halen. In deze envelop zit je startnummer, een stickervel met
benodigde stickers, een badmuts (voor de triathlonseries) en, indien je deze gehuurd
hebt, een MyLaps timingchip.
Je kunt je startenvelop ophalen in de registratietent naast de finish tot 30 minuten voor
de start van de betreffende serie.
Belangrijk: De captain haalt alle startbescheiden voor zijn team op en moet alle
atletenlicenties van de startende atleten kunnen tonen. Dit is verplicht voor alle teams.
Zorg dat je de licenties paraat hebt, om moeilijkheden te voorkomen.
Sinds enkele jaren krijgen leden van de NTB geen licentiepasje opgestuurd, maar moet je
deze zelf downloaden. Dit kun je doen in mijn.triathlonbond.nl.
Tip: zorg dat je je startenvelop 1 tot 1,5 uur van tevoren ophaalt. Op deze manier creëer
je rust en heb je voldoende tijd om je goed voor te bereiden op de wedstrijd.
Wijzigingen startopstelling
Binnen de 1eDivisie t/m 4eDivisie is het mogelijk op de wedstrijddag maximaal 1 atleet
te wisselen. Let op, dit kan alleen tot uiterlijk 90 minuten voor de start (wees dus op tijd)
én alleen middels een volledig ingevuld wijzigingsformulier. Denk ook aan de
atletenlicentie van de vervanger!
Binnen de Eredivisie werken we voor het eerst met de ‘onbeperkt – wisselen – pilot’. Via
de organisatie van de Teamcompetities ontvangen alle captains uit de Eredivisie hierover
nader bericht.
Startnummer
Teams uit de 2eDivisie, 3eDivisie en 4eDivisie ontvangen voor elk teamlid een
startnummer. Je dient deze te dragen tijdens het fiets- en het looponderdeel. Tijdens het
fietsen draag je je startnummer op je rug, tijdens het lopen op je buik. Teams uit de
1eDivisie en Eredivisie ontvangen geen startnummer. Hier wordt gewerkt met ‘decals’.
Stickervel
Bij het afhalen van de startnummers ontvang je naast je startnummer ook een stickervel
met meerdere stickers. Eén dien je op de voorkant van uw helm te bevestigen. Er zit ook
een fietswimpel bij welke je om de zadelpen dient te bevestigen. De overige stickers
kunnen gebruikt worden op tassen of door supporters.
Badmuts
Alle teams hebben badmutsen die horen bij de divisie waarin je uitkomt. Het is verplicht
deze badmuts als bovenste badmuts te dragen tijdens het zwemonderdeel. De 1eDivisie
en Eredivisie ontvangen hun badmutsen bij het ophalen van de startbescheiden. De
teams uit de overige divisies hebben hun badmutsen reeds bij andere wedstrijden
ontvangen.
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Timingchip
De tijdwaarneming wordt verzorgd door MyLaps. Als je geen eigen
chip hebt, schaf je bij je inschrijving een groene MyLaps chip aan.
De kosten hiervan zijn € 6,-. Na afloop van de wedstrijd mag je
deze chip houden. De chip is vervolgens bij (bijna) alle triathlons te
gebruiken. Je betaalt dan slechts nog een gebruikersfee van € 1,50
per wedstrijd. Indien je een eigen chip hebt, dien je dit aan te
geven bij je registratie.
Om ervoor te zorgen dat de chip goed werkt is het belangrijk om
deze de gehele wedstrijd met de bijbehorende band aan je
(linker)enkel te dragen. Als je de chip ergens anders draagt, kan
de tijdregistratie weigeren vanwege een te grote afstand.
Binnen de Eredivisie wordt deze wedstrijd voor het eerst gewerkt met ‘vaste chips’. Via
de organisatie van de Teamcompetities worden de captains nader geïnformeerd over de
precieze gang van zaken.
Tip: draag je timingchip om je linkerenkel. Op deze manier komt je timingchip nooit
tussen je cassette indien deze losgaat.
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Transition area
Om alles in de wisselzone zo goed en zo rustig mogelijk te laten verlopen kun je alleen
op vaste tijden inchecken. Aangezien de wisselzone twee keer gebruikt wordt, willen we
je ook verzoeken je spullen weer uit te checken voor de aangegeven uiterlijke check-out
tijd.
Bestudeer onderstaande tijden goed en houd hier rekening mee bij je dagindeling! Als je
je houdt aan onderstaande tijden, heb je voldoende tijd om je fiets en alle loop- en
fietsspullen klaar te zetten. De tijden waarop je voor jouw wedstrijd kunt in- en
uitchecken vindt je hieronder.
Tijden check-in en check-out wisselzone
In- en uitchecktijden Super Sunday DUIN Triathlon 27 mei
Afstand

Check-in

Check-out

Start

Uiterlijk 11.00 uur*

Captains
-briefing
7.30 uur

4eDivisie Noord

7.30 – 8.15 uur

3eDivisie Noord

8.10 – 8.55 uur

Uiterlijk 11.40 uur*

8.10 uur

9.10 uur

4eDivisie Zuid

8.50 – 9.35 uur

Uiterlijk 12.20 uur*

8.50 uur

9.50 uur

3eDivisie Zuid

9.30 – 10.15

Uiterlijk 13.20 uur*

9.30 uur

10.30 uur

2eDivisie Noord Dames

10.10 – 10.55 uur

Uiterlijk 14.50 uur*

10.10 uur

11.10 uur

2eDivisie Noord Heren

10.50 – 11.35 uur

Uiterlijk 16.20 uur*

10.50 uur

11.50 uur

2eDivisie Zuid Dames

11.30 – 12.15 uur

Uiterlijk 20.25 uur*

11.30 uur

12.30 uur

2eDivisie Zuid Heren

12.10 – 12.55 uur

Uiterlijk 20.25 uur*

12.10 uur

13.10 uur

1eDivisie Dames

12.50 – 13.45 uur**

Uiterlijk 20.25 uur*

13.00 uur

14.00 uur

1eDivisie Heren

13.50 – 15.15 uur**

Uiterlijk 20.25 uur*

14.30 uur

15.30 uur

Eredivisie Dames

15.20 – 16.45 uur**

Uiterlijk 20.25 uur*

16.00 uur

17.00 uur

Eredivisie Heren

16.50 – 18.15 uur**

Uiterlijk 20.25 uur*

17.30 uur

18.30 uur

8.30 uur

* Bij het niet tijdig afhalen van je fiets zetten we deze tijdelijk ergens anders neer, je
kunt je in dit geval melden bij één van onze vrijwilligers.
** Uitgebreide informatie over het gebruik van de verschillende wisselzones vind je in
het aparte hoofdstuk over de Triple-Mix.
Voor een snelle incheck vragen we om vooraf je sticker op je helm geplakt te hebben, je
zadelpenwimpel bevestigd aan je fiets te hebben, je helm alvast op te hebben en je
startnummer bij de hand te hebben. Houd bij het plaatsen van je fiets rekening met
atleten die op dat moment in de wedstrijd zitten. Volg hierbij altijd de aanwijzingen
van onze vrijwilligers op.
De Transition Area is alleen binnen te komen op vertoon van je startnummer.
Tassen en overige spullen
Buiten de spullen die je tijdens de wedstrijd nodig hebt, is het niet toegestaan
persoonlijke eigendommen in de wisselzone te plaatsen. In de wisselzone is een plek
gereserveerd waar je deze spullen kunt bewaren. Deze plek is binnen de afgesloten
wisselzone, maar wordt verder niet specifiek bewaakt.
Als er toch niet-toegestane spullen bij je fiets liggen, worden deze verwijderd door de
jury.
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Routes wisselzone (m.u.v. Triple-Mix)

Start lopen

Evenemententerrein

Fietsparcours

Start fietsen

Transition Area
Einde fietsen

Na zwemmen

Omkleden en douchen
Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers kunnen omkleden, is er een omkleedtent
geplaatst op het strand bij de zwemstart. Deze tent kan zowel voorafgaand als na afloop
van de wedstrijd gebruikt worden. Indien je na afloop van de wedstrijd wilt douchen, kan
je gebruik maken van de douches bij Sail-Today. Daarnaast is er bij Sail-Today een
speciale bak om je wetsuit schoon te spoelen.

Wetsuit
Voor het gebruik van wetsuits gelden de ITU-competitieregels. Voor de 4e t/m de
1eDivisie gelden de Age Group regels, voor de Eredivisie gelden de Elite regels.
Een volledig overzicht van deze regelgeving is te vinden in het wedstrijdreglement.
Tip: maak de timingchip vast onder je wetsuit. Hiermee voorkom je dat de chip losraakt
wanneer je je wetsuit uittrekt.
Belangrijk: om verwisselingen van wetsuits te voorkomen, raden wij aan om je naam in
je wetsuit te zetten.
Wetsuit huren
Het is mogelijk om een wetsuit te huren via onze partner Bijvoet Sport. Stuur hiervoor
een e-mail naar info@bijvoetsport.nl.

Briefing
Een uur voor de start van jouw startwave vindt de captainsbriefing plaats. De captains
worden hier gebriefd door de jury en de organisatie. Aanwezigheid bij deze briefing is
verplicht.
De briefing vindt plaats aan de achterkant (aan het water) van Sail2Day / Sun Runners
(het ronde gebouw op het catamaranstrand).

Deelnemersinformatie Super Sunday DUIN Triathlon 27 mei

14

Deelnemersinformatie Super Sunday DUIN Triathlon 27 mei

15

4eDivisie, 3eDivisie en 2eDivisie
Algemeen
-

-

-

-

Voor de 4eDivisie, 3eDivisie en 2eDivisie staat er een Stayer Sprint wedstrijd op
het programma;
Er wordt gestart door middel van een strandstart. Dit betekent dat alle
deelnemers starten op de kant en na het startschot tegelijkertijd het water in
rennen;
Het is niet toegestaan naakt in de wisselzone te staan;
Voordat je je fiets tijdens de wedstrijd uit het rek haalt, dien je je helm op te
zetten en vast te maken;
Het is verboden te fietsen in de wisselzone. Je mag pas op je fiets stappen nadat
je de stopstreep bent gepasseerd en je dient af te stappen voor je de stopstreep
weer passeert;
Tijdens het fietsen dien je je startnummer op je rug te dragen;
Het is ten strengste verboden om tijdens het fietsen rechts in te halen;
Het is ten strengste verboden om over de middellijn te fietsen die de
twee rijbanen op het parcours scheidt;
Belangrijk: indien je toch een overtreding maakt, kan de jury je een gele of een
blauwe kaart tonen: je krijgt dan een tijdstraf. In dit geval dien je bij de
eerstvolgende penaltybox te stoppen om je tijdstraf uit te zitten. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om de tijdstraf in eerstvolgende penaltybox uit te zitten;
Na afloop van het fietsen hang je je fiets weer terug bij je eigen startnummer;
Je mag je helm pas losmaken nadat je je fiets hebt teruggehangen in de
wisselzone;
Tijdens het looponderdeel draag je je startnummer op je buik;
Het is niet toegestaan koptelefoons, oortjes of headsets te dragen;
Je bent zelf verantwoordelijk dat je het juiste aantal ronden aflegt. Indien blijkt
dat je niet het juiste aantal ronden hebt afgelegd, volgt diskwalificatie.

Stayeren
De wedstrijden voor de 4e, 3e en 2eDivisie zijn stayerwedstrijden. Dit betekent dat er
speciale eisen zijn waar je fiets aan moet voldoen:
-

Wielen hebben tenminste 12 spaken;
Dichte wielen zijn niet toegestaan;
Alleen traditionele sturen (‘drop handlebars’) zijn toegestaan. Het stuur moet met
doppen zijn afgesloten;
Opzetsturen zijn niet toegestaan!

Belangrijk: de WGWO heeft een document opgesteld waarin de regels met betrekking
tot stayeren nog eens heel duidelijk worden uitgelegd. Je vindt dit document hier.
Tip: bereid je goed voor op de wedstrijd door het volledige wedstrijdreglement van de
NTB te lezen. Voor de 4e, 3e en 2eDivisie zijn de Age Groupe reglementen van
toepassing.

Specifieke regels Teamcompetities
Voor de specifieke regels die gelden voor de Teamcompetities verwijzen wij jullie door
naar het Competitiereglement dat is opgesteld door de organisatie van de
Teamcompetities. Alle informatie is ook te vinden op de website www.teamcompetities.nl
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Parcours Stayer Sprint
De afstanden voor de Stayer Sprint zijn als volgt:
750 meter zwemmen – 20 kilometer fietsen – 4,5 kilometer lopen
-

-

De start van de wedstrijd vindt plaats bij de groen/grijze startboog op het strand;
Het zwemonderdeel bestaat uit 1 ronde van 750 meter;
Bij de strandstart ren je het water in en zwem je naar de eerste grote, gele boei.
Vervolgens zwem je naar de volgende grote, gele boei, waarna je vervolgens
richting de oranje boog op het strand zwemt. Hier ga je het water uit. Je houdt de
boeien altijd aan je rechter kant.
Na het zwemmen, ren je richting de wisselzone. Hier pak je je fiets en loop je,
met de fiets aan je hand, in noordelijke richting om te beginnen aan het
fietsparcours;
Het fietsonderdeel bestaat uit 2 ronden van 10 kilometer;
Na twee ronden te hebben gefietst, zet je je fiets terug in de wisselzone en verlaat
je de wisselzone aan de kant van het evenemententerrein;
Het afsluitende looponderdeel bestaat uit 3 ronden van 1,5 kilometer;
Om de volgende loopronde in te gaan, sla je bij de splitsing volgende ronde/finish
linksaf. Om te finishen sla je hier rechtsaf.

Zwemparcours 750 meter (1 ronde)

Fietsparcours (heen-en-weer)
10 km per ronde (2 ronden)

Loopparcours 1,5 km per ronde (3 ronden)
Deelnemersinformatie Super Sunday DUIN Triathlon 27 mei
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Keerpunt fietsparcours
Bij het keerpunt is het belangrijk dat
je op tijd voorsorteert naar de goede
baan:
Moet je naar de wisselzone dan houd
je rechts aan.
Moet je nog een ronde dan houd je
links aan.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk
voor het tellen van hun ronden en het
afleggen van het goede parcours.

Verzorgingsposten
Bij de start van elke loopronde is er een verzorgingspost. Bij deze verzorgingspost wordt
het volgende aangeboden:
-

Water
High5 sportdrank
Sponzen

EHBO
Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen zorg dragen voor de EHBO
tijdens de DUIN Duathlon en Triathlon Almere, zij zijn te vinden in
de EHBO-tent. Alleen vrijwilligers met een afgeronde EHBOopleiding worden door het Rode Kruis ingezet voor evenementen,
daarnaast worden zij voortdurend bijgeschoold. Meer informatie
over het Rode Kruis Almere is te vinden op:
http://www.rodekruisalmere.nl
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1eDivisie en Eredivisie – Triple-Mix
Tijdens de Super Sunday staat voor de eerste keer de Triple-Mix op het programma
tijdens een wedstrijd in Nederland. Omdat dit een nieuw format is, hebben we een apart
gedeelte van deze deelnemersinformatie gereserveerd om de belangrijkste zaken van de
Triple-Mix door te nemen.
Belangrijk: het kan zijn dat stukken in dit hoofdstuk niet overeen komen met eerdere
informatie uit de deelnemersinformatie. Dit komt omdat voor de Triple-Mix bepaalde
zaken afwijken van de rest van de wedstrijd. De informatie uit dit hoofdstuk is in dat
geval leidend.

Algemeen
Bij de Triple-Mix worden er drie korte, losse triathlons (heats) afgewerkt. De eerste heat
start met een massastart. Na de voltooiing van de eerste heat heeft elke atleet 10
minuten pauze vanaf het moment dat hij/zij gefinisht is. De volgende twee starts zijn dus
op basis van een jachtstart. De uiteindelijke uitslag is de volgorde van finishen in de
laatste heat.
Belangrijk: voor dit wedstrijdformat heb je twee paar hardloopschoenen nodig!
Verderop lees je hier meer over, maar denk er goed aan deze mee te nemen!

Heat 1: Zwemmen – fietsen – lopen
De volgorde en afstanden van de eerste heat zijn als volgt:
200 meter zwemmen - 5 kilometer fietsen - 1,5 kilometer lopen.
- Er wordt gestart met een massastart in het water. De deelnemers zwemmen voor
de start rustig naar de startlijn, welke 200 meter verderop ligt. Hier neem je
plaats achter de startlijn waarna je, na het startschot, 200 meter in een rechte lijn
richting de oranje boog op de kant zwemmen;
- Na het zwemmen, ren je richting de wisselzone. Hier pak je je fiets en loop je,
met de fiets aan je hand, in noordelijke richting om te beginnen aan het
fietsparcours;
- Het fietsonderdeel bestaat uit 1 ronde van 5 kilometer;
- Na één ronde te hebben gefietst, zet je je fiets terug in de wisselzone en verlaat
je de wisselzone aan de kant van het evenemententerrein;
- Het afsluitende looponderdeel bestaat uit 1 ronde van 1,5 kilometer;
- Atleten moeten na hun finish in het gebied na de finish blijven. Exact 10
minuten na je eigen finish, start jouw volgende heat;
- Alleen de twee coaches hebben toegang tot de wisselzone om alle
benodigdheden voor de volgende heat klaar te zetten / maken;
- In het gebied na de finish is er een verzorgingspost met water, High5 sportdrank,
cola, RedBull en High5 Energy Gels. Daarnaast zijn er toiletten aanwezig en is er
naast het finishterrein (beperkte) ruimte om los te lopen.
- Heat 2 start op de plaats waar heat 1 is gefinisht. Dit is onder de reguliere
finishboog.
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Tekening Heat 1

Heat 2: Lopen – fietsen – zwemmen
De volgorde en afstanden van de eerste heat zijn als volgt:
1,5 kilometer lopen - 5 kilometer fietsen – 200 meter zwemmen.
-

-

De start van Heat 2 vindt plaats bij de reguliere finish;
Het looponderdeel bestaat uit 1 ronde van 1,5 kilometer;
Na het looponderdeel, ren je richting de wisselzone. Hier pak je je fiets en loop je,
met de fiets aan je hand, in noordelijke richting om te beginnen aan het
fietsparcours;
Het fietsonderdeel bestaat uit 1 ronde van 5 kilometer;
Na één ronde te hebben gefietst, zet je je fiets terug in de wisselzone en verlaat
je de wisselzone aan de kant van het evenemententerrein;
Vanuit de wisselzone ren je naar het strand waar je bij de oranje boog het water
in gaat;
Je zwemt één ronde, tegen de klok in, van 200 meter;
Het zwemmen met de Eredivisie / 1eDivisie badmuts is verplicht; zorg dus dat je
deze bij je hebt / deze in je wisselbak ligt;
De finish van de 2e heat is op het strand onder de groene boog; Heat 3 start
onder de reguliere finishboog. Dit is dezelfde plek waar Heat 2 ook is gestart.
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-

-

Atleten lopen na hun finish rustig naar de start van Heat 3 (zelfde locatie
als start Heat 2). Dit is ongeveer 1-2 minuten wandelen. Exact 10
minuten na je eigen finish, start jouw volgende heat;
Alleen de twee coaches hebben toegang tot de wisselzone om alle
benodigdheden voor de volgende heat klaar te zetten / maken;
In het gebied bij de start van Heat 3 is er een verzorgingspost met water, High5
sportdrank, cola, RedBull en High5 Energy Gels. Daarnaast zijn er toiletten
aanwezig en is er naast het finishterrein (beperkte) ruimte om los te lopen.

Tekening Heat 2

Heat 3: Fietsen – zwemmen – lopen
De volgorde en afstanden van de eerste heat zijn als volgt:
5 kilometer fietsen – 200 meter zwemmen – 1,5 kilometer lopen.
-

-

De start van Heat 3 start onder de reguliere finishboog. Dit is dezelfde plek waar
Heat 2 ook is gestart.
Heat 3 begint met een wissel naar fietsen;
Vanaf de startplaats (onder de reguliere finishboog) ren je richting de wisselzone.
Hier pak je je fiets en loop je, met de fiets aan je hand, in noordelijke richting om
te beginnen aan het fietsparcours;
Het fietsonderdeel bestaat uit 1 ronde van 5 kilometer;
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-

-

Na één ronde te hebben gefietst, zet je je fiets terug in de wisselzone en verlaat
je de wisselzone aan de kant van het evenemententerrein;
Vanuit de wisselzone ren je naar het strand waar je bij de oranje boog het water
in gaat;
Je zwemt één ronde, tegen de klok in, van 200 meter;
Het zwemmen met de Eredivisie / 1eDivisie badmuts is verplicht; zorg dus dat je
deze bij je hebt / deze in je wisselbak ligt;
Bij de groene boog kom je uit het water, waarna je rechtdoor rent over het
strand. Op het strand is een tweede wisselzone neergelegd voor de wissel van het
zwemmen naar het lopen;
Zorg dat je hier een tweede paar hardloopschoenen klaar hebt staan! Je
kunt deze zelf al klaarzetten voorafgaand aan de start van heat 1;
Vanuit deze wisselzone start je aan het afsluitende looponderdeel;
Het afsluitende looponderdeel bestaat uit 1 ronde van 1,5 kilometer;
De volgorde van finishen tijdens de 3e heat is tevens de einduitslag.

Tekening Heat 3
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Regels m.b.t. de wisselzone(s)
-

-

-

Atleten moeten na hun finish in een heat in het finishgebied blijven. In het gebied
bij de start van Heat 3 is er een verzorgingspost met water, High5 sportdrank,
cola, RedBull en High5 Energy Gels. Daarnaast zijn er toiletten aanwezig en is er
naast het finishterrein (beperkte) ruimte om los te lopen.
Tussen de heats door hebben atleten dus geen toegang tot de wisselzone;
Elk team krijgt twee coachbandjes waarmee coaches tijdens de wedstrijd in de
wisselzones kunnen komen. Deze twee personen zijn dus degenen die je spullen
klaar kunnen zetten voor de volgende heats. De coachbandjes zitten in de
startenvelop;
Tussen de heats door is het toegestaan voor coaches om atleten voeding en/of
andere toegestane materialen aan atleten te geven.

Overige regels:
-

-

Tijdens de Triple-Mix zijn de regels zoals beschreven in het Competitiereglement
Teamcompetities Triathlon 2018 van toepassing;
Elke atleet start precies 10 minuten na zijn/haar finish in de voorgaande heat.
Elke atleet heeft dus precies 10 minuten rust tussen de verschillende heats;
Tijdens de captainsbriefing zal duidelijk worden aangegeven op welke manieren
de 10 minuten worden geregistreerd. De verantwoordelijkheid voor de
tijdregistratie ligt bij organisatie en jury (en is in handen van MyLaps). Het is de
verantwoordelijkheid van de atleet om tijdig bij de start klaar te staan!
Het is ten strengste verboden om over de middellijn te fietsen die de twee
rijbanen op het parcours scheidt;
In 1eDivisie gelden de Age Group regels m.b.t. stayeren, in de Eredivisie de Elite
regels. De WGWO heeft een document opgesteld waarin de regels met betrekking
tot stayeren nog eens heel duidelijk worden uitgelegd. Je vindt dit document hier.
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Parcoursen

Zwemparcours Heat 1 200 meter

Zwemparcours Heat 2+3 200 meter

Fietsparcours (heen-en-weer)
5 km (1 ronde)

Loopparcours 1,5 km (1 ronde)

Verzorgingsposten
Bij de start van elke loopronde is er een verzorgingspost. Bij deze verzorgingspost wordt
het volgende aangeboden:
-

Water
High5 sportdrank
Sponzen
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Teampresentatie Eredivisie
De organisatie van de Teamcompetities Triathlon geeft de Eredivisie teams bij de start
van het nieuwe seizoen graag een extra mogelijkheid tot exposure / een extra podium.
Voorafgaand aan de wedstrijd van de Eredivisie zullen alle teams kort worden
voorgesteld aan het publiek door de speakers.
De teams worden op de foto gezet en tekenen het presentiebord.
Deze presentatie bestaat op hoofdlijn uit:
- De teams worden een voor een op het podium geroepen;
- Dit zal worden begeleid door een introductie (en mogelijk enkele vragen) door
speakers / audioboodschap (captains ontvangen hierover uiterlijk 15 mei nader
bericht)
- Alle teamleden komen gezamenlijk het podium op en worden als team op de foto
gezet en zetten een signatuur op het ‘presentiebord 2018’;
- Hierna verlaat het team het podium weer en wordt het volgende team
aangekondigd
- De volgorde van het oproepen van de teams gebeurt op de omgekeerde volgorde
van startnummers. Het team met de hoogste startnummers is als eerste aan de
beurt. Het team met de laagste startnummers is als laatste aan de beurt.
Door het volle dagprogramma is de tijd om de teampresentaties te organiseren beperkt.
Daarom is gekozen voor een kort en krachtig format, waarbij een kernachtige boodschap
van / over het team wordt gecombineerd met een fotomoment en een officieel
‘tekenmoment’. Aanwezigheid bij deze teampresentatie is verplicht.
Het kan zo zijn dat er één of meerdere onderbrekingen plaatsvinden op het moment dat
er belangrijke ontwikkelingen zijn in de reeds gestarte wedstrijden. Na deze korte
onderbreking gaat de presentatie weer verder.
Locatie
De presentaties vinden plaats op het grote podium bij de finish.
Tijdstippen
De teampresentatie van de Eredivisie vrouwen start om 13:30 uur.
De teampresentatie van de Eredivisie mannen start om 15:00 uur.

Deelnemersinformatie Super Sunday DUIN Triathlon 27 mei

25

Na de wedstrijd
Prijsuitreiking
De tijdstippen van de prijsuitreikingen zijn te vinden in het programma op pagina 6.
Een overzicht van het prijzengeld is te vinden in het Handboek Teams van de
Teamcompetities.

Massage
Na afloop van de wedstrijd is er de mogelijkheid om gratis gemasseerd te worden door
onze sportmasseurs. De massagetafels staan in het gebied na de finish.

Check-out wisselzone
Aangezien de wisselzone twee keer gebruikt wordt, willen we je ook verzoeken je spullen
weer uit te checken voor de aangegeven uiterlijke check-out tijd. Zie hiervoor de tabel
op pagina 13.
Tip: je kan je fiets alleen uitchecken op het moment dat je startnummer overeen komt
met de stickers op je fiets, helm en tas. Haal de stickers dus niet van je spullen af voor
je bent uitgecheckt uit de wisselzone.

Resultaten
Alle individuele resultaten zijn op de avond van de wedstrijd, samen met een
wedstrijdverslag, te vinden op onze website (www.triathlonalmere.nl).
Tijdens de wedstrijddag worden de (officieuze) individuele uitslagen al gepubliceerd op
de website van MyLaps (mylapseventtiming.nl/events).
De officiële uitslag per team is zo snel mogelijk na de wedstrijd terug te vinden op de site
van de Teamcompetities (www.teamcompetities.nl).

Foto’s
De eerste foto’s worden de maandag na het evenement op onze Facebookpagina en onze
website gepubliceerd. In de dagen daarna wordt de selectie foto’s steeds verder
aangevuld.

Gevonden voorwerpen
Gedurende de dag kunt u gevonden voorwerpen afgeven bij de inschrijftent. Mocht je zelf
iets verloren zijn, is dit ook de plek waar je kunt kijken of dit gevonden is.
Na afloop van het evenement kunnen vragen of gevonden voorwerpen worden gesteld
door een e-mail te sturen naar info@start-2-finish.nl.
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