We mogen weer…
Na twee jaar sportieve afwezigheid mogen we weer. Reden voor ons om de
draaiboeken weer af te stoffen voor een nieuwe editie van onze triatlon op 4
september. TROTS zij we weer met het grote aantal deelnemers. En bovenal
TROTS op onze sportieve vrijwilligers en sponsoren. Zonder de inzet van deze
laatste twee geen SPORTIEVE UITDAGING.
Met dit programma informeren wij onze deelnemers over het verloop en de
reglementen van onze triatlon. De organisatie gaat ervan uit dat iedere
(team)deelnemer op de hoogte is van het parcours en de bepalingen zoals
beschreven in dit reglement. De contactpersoon van de teams informeert hiervoor de
overige deelnemers van zijn/haar team!
De organisatie wenst alle deelnemers veel succes en dankt vrijwilligers en sponsors
die onze triatlon mogelijk maken. Speciale dank voor medewerkers van het
zwembad De Spetter en dorpshuis De Nieuwe Haven. Wij zijn de hele dag ‘te gast’
bij deze twee TOP-locaties in ons dorp. Het dorpshuis is de gehele dag geopend en
ook na de triatlon kunt u hier gezellig napraten.

Fysiotherapie
MEDEMBLIK

Hoe laat?
8.00 uur
8.45 uur
9.00 -12.15 uur
ca. 10.30 uur
ca. 14.15 uur
14.30 uur
ca. 14.45 uur

Wedstrijdsecretariaat open
Start Sprint triatlon jeugd
Series Kwart en Achtste
Prijsuitreiking jeugd doprshuis
Finish laatste deelnemer
Einde bewaking
wisselzone Dorpsplein
Prijsuitreiking dorpshuis

Klaar voor de start?
Sprint triatlon jeugd
Om 8.45 uur de jeugd (8-14 jaar) het
spits afbijt met de Sprint triatlon. Na het
zwemmen wordt gezamenlijk gefietst,
waarna ieder voor zich de wedstrijd
uitloopt.
Deelname voor de jeugd is gratis. En is
ook voor duo’s of trio’s in estafettevorm.

Prettig geregeld
Voor een goede herkenbaarheid voor
publiek en tellers zwemt iedere
deelnemer met een gekleurde badmuts.
Met vijf kleuren, zwemt iedere zwemmer
in de baan met een eigen kleur. Vooraf
krijg je een badmuts van jouw teller. De
organisatie en Vishandel Tol stellen deze
badmutsen ter beschikking.
Na het zwemmen lever je deze in bij uw
teller in de hiervoor bestemde emmers.

Deelnemers melden zich circa 1 uur voor de persoonlijke starttijd bij ons wedstrijdsecretariaat. Ons wedstrijdsecretariaat is vanaf 8.00 uur ’s open in
het dorpshuis ‘De Nieuwe Haven’ aan het Burgemeester P. Kromplein te Abbekerk. Uw persoonlijke starttijd en startnummer ontvangt u via een
persoonlijke mail en is vermeld op onze website. Iedere deelnemer ontvangt bij ons wedstrijdsecretariaat een rug/buiknummer, een tijdregistratiechip,
sticker met startnummer voor de fiets. Deelnemers dragen de starnummer zichtbaar, tijdens het fietsen op de rug en tijdens het lopen op de borst.
1. ZWEMMEN
Deelnemers melden 15 minuten voor de start op het
zwembad De Spetter. Zij ontvangen een
banentelbriefje waarop tellers de gezwommen banen
bijhouden. De speaker geeft aan wanneer deelnemers
naar de start kunnen.
Onze teller geeft een teken wanneer je het bad kunt
verlaten. Maak hiervoor goede afspraken en houdt
oogcontact met de teller. Na het zwemmen loopt de
zwemmer over de tijdregistratie-mat naar de
wisselzone vanwaar het fietsonderdeel start.
Voor de trio’s staat de fietser in het aangegeven
wisselvak. De zwemmer-fietser wisselen het
enkelbandje, waarna de fietser naar de fiets loopt en
start.
▪
▪

Omkleden kan in de kleedhokken / wisselzone.
Er wordt gestart vanuit het water (rug tegen de
muur).
▪ Afstanden ‘Sprint’ 250 meter (10 banen), ‘De
Achtste’ 500 meter (20 banen), en Kwart 1.000 meter (40 banen).
▪ De helm opzetten + vastmaken voordat de fiets
wordt gepakt.
▪ In de wisselzone wordt niet gefietst!
In verband met een tijdige start per serie geldt een
maximale zwemtijd. (‘De Kwart’ - 29 min; ‘De Achtste’
- 19 min). Jouw teller meldt wanneer je deze
overschrijdt en moet stoppen. Je vervolgt normaal je
wedstrijd.

2. FIETSEN
De lengte van het fietsparcours bedraagt 12 km; ‘De
Achtste’ -en ‘De Kwart’ -triatlon fietsen respectievelijk
2 en 4 ronden. Vanaf het zwembad geven pijlen op de
wegen de route aan. Na de finish op het dorpsplein
worden de fietsen door de deelnemers op nummer in
de fietsenrekken opgehangen. Daarna start het
looponderdeel.
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

In de wisselzone wordt niet gefietst!
De helm wordt losgemaakt + afgezet nadat de
fiets is opgehangen.
Het is verplicht de sticker met startnummer op uw
fiets te plakken.
Tijdens het fietsen is STAYEREN, ofwel het in
waaiervorm rijden, NIET TOEGESTAAN. Onze jury
ziet hier op toe!
Langs het parcours en op de kruispunten staan
controleurs en verkeersregelaars. Blijf echter
opletten, aangezien het parcours een openbare
weg is.
De verkeersveiligheid staat altijd voorop, neem
geen onverantwoorde risico's.
Denk de laatste week voor de start aan een
laatste controle van uw fiets (remmen, banden,
ketting en ligstuur).

3. HARDLOPEN
De start en finish zijn op de het Dorpsplein. De lopers
van het trio stellen zich op in het aangegeven
wisselvak. De fietser en loper wisselen hier het
enkelbandje. Tijdlimiet voor deelnemers aan de
achtste: zij starten uiterlijk 13.50 uur aan het
looponderdeel.
Vanaf het Dorpsplein geven pijlen op de wegen de
route aan. Op de Vekenweg zijn twee keerpunten: ‘De
Achtste’ keert nabij De Weere, voor ‘De Kwart’ loopt
door tot Sijbekarspel.
Onderweg staan voldoende verzorgingsposten: één bij
ieder keerpunt en bij het begin van het fietspad op de
Vekenweg. Langs de Vekenweg wordt heen én terug
langs de verzorgingsposten gelopen.
Team finish
Teams kunnen gezamenlijk finishen . De zwemmer en
fietser kunnen hiervoor vanaf het kruispunt VekenwegDorpsstraat aansluiten bij hun loper.
Douchegelegenheid
Na afloop van de wedstrijd kunt u, tot de prijsuitreiking
(circa 14.30 uur), douchen in de kleedkamers van het
dorpshuis ‘De Nieuwe Haven’. Voor de zwemmers is op
het zwembad een douchegelegenheid aanwezig.

VERKEERSPLAN
TRIATLON

Bereikbaarheid, parkeren en omleiding
De triatlon Abbekerk gaat over de
openbare weg. Deelnemers en verkeer
gaan naast elkaar. Tijdens de triatlon is
tussen 8.45 uur en 14.00 uur een aantal
wegen afgesloten waarvoor een omleiding
is ingesteld. Vekenweg tussen Druijfplaats en
Dorpsstraat afgesloten. En ook Dorpsstraat
tussen Populierenlaan en Noordzicht is
afgesloten. Wipmolenstraat is beperkt
bereikbaar (in nood) en alleen uit richting
Druijfplaats. In ons ‘verkeersplan’ lichten wij
de wijzigingen voor verkeersdeelnemers en
maatregelen die wij hebben ingesteld. Er
wordt geen publiek toegelaten binnen de
wisselzone.
Wegafsluiting voor fietsers en lopers
Op de Vekenweg liggen het fiets- en
loopparcours naast elkaar. De fietsers rijden
niet over het fietspad maar volgen de rijweg
voor auto’s. De lopers maken gebruik van
het fietspad. Waar geen fietspad aanwezig
is, gaan de lopers en fietsers naast elkaar
over de rijweg! Fietsers rijden rechts, lopers
lopen langs de ‘huizen-zijde’ (heen en terug).
Over dit gedeelte wordt de Vekenweg
afgesloten voor doorgaand autoverkeer.
Houdt rekening met beperkte ruimte en haal
niet in!

WAT EEN TRAKTATIE!
Vrijwilligers krijgen iets lekkers bij de koffie. Alle deelnemers
ontvangen aan de finish een traktatie.
Aangeboden door onze
sportieve banketpartner
Banketbakker Rijkhoff te
Amsterdam.

Wisselzone zwembad en dorpsplein
Het fietsonderdeel start vanaf de wisselzone
voor het zwembad De Spetter. Wanneer u
de fiets klaarzet worden helm en fiets
gecontroleerd. Voor het dorpshuis is het
Dorpsplein - Burgemeester P. Kromplein
ingericht als wisselzone waar het fietsen
eindigt en het lopen start.

Deelnemers of verzorgers kunnen voor de
start spullen gereedzetten op de beide
wisselzones. Na afloop van de triatlon
kunnen deelnemers door het tonen van hun
startnummer hun fiets en materiaal weer
ophalen.
▪

Er wordt geen publiek toegelaten binnen
de wisselzone
▪ In de wisselzone wordt niet gefietst!
▪ Bewaking ‘wisselzone Zwembad’ tot 15
min ná de laatste start.
▪ Overblijvende spullen in de wisselzone
Zwembad worden na sluiting naar het
dorpsplein gebracht.
▪ Bewaking fietsen op de ‘wisselzone
Dorpsplein’ tot een half uur ná de laatste
finish (circa 14.30 uur).
Zorg voor een goede voorbereiding en
verken voor de start de wisselzones!
Wisselvak Trio’s
Voor de (team)deelnemers zijn twee aparte
“vakken” ingericht waar de zwemmer-fietser
(op het zwembad) en fietser-loper (op het
dorpsplein) wisselen. Deze vakken zijn
aangeduid met een tekstbord “wisselvak
trio’s”. De fietser en/of loper dienen op tijd
in het wisselvak aanwezig te zijn. Deelnemers
geven hier een enkelbandje met de Mylaps
Chip door. Voor de start / vervolg van de
wedstrijd draagt de deelnemer het bandje
om de enkel.

Algemeen, veiligheid staat voorop!
▪ Het zwem-, fiets- en loopparcours zijn
ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
▪ Per mail ontvangt iedere deelnemer zijn
persoonlijke gegevens, chipcode en
starttijd.
▪ Deelnemers dragen bij het fietsen een
helm. Zonder helm wordt niet gestart!
▪ Stayeren, of het in-waaier-rijden, is
tijdens het fietsen verboden!
▪ Oordoppen van een telefoon of mp3
speler zijn verboden.
▪ Een deelnemer die de wedstrijd staakt,
geeft dit door aan de organisatie.
▪ Triatlon Abbekerk is een recreatieve
wedstrijd; de wettelijke verkeersregels
alsmede het NTB-reglement worden
nageleefd. Deelname is op eigen risico.
Tijdregistratie Mylaps Chip
Deelnemers maken gebruik van een eigen
chip of gehuurde chip. Zonder Chip geen
tijdwaarneming!

Met het systeem worden afzonderlijke
zwem-, fiets -en looptijden gemeten. De
start wordt niet geregistreerd met de
matten. Registratie vindt plaats ná het
zwemmen, tussentijden na iedere fietsronde,
na afloop van het fietsen en een eindtijd bij
de loop-finish. Na de finish kun je de
huurchip direct in het finishvak inleveren.
De Chip heeft een unieke codering op jouw
naam en wordt om de enkel gedragen. Wie
een chip huurt, ontvangt voor de start een
chip met enkelband.
De deelnemer is verantwoordelijk voor deze
chip gedurende het gehele evenement. Bij
verlies of het niet inleveren brengt de
organisatie € 45,00 in rekening.

Langstlopende triatlon…
De eerste triathlon in Abbekerk startte in
1984. Triatlon Abbekerk is daarmee één
van de langstlopende triatlons in
Nederland.
In het kader van het twintigjarig bestaan
van ons dorpshuis organiseerden drie
verenigingen
gezamenlijk deze
sportieve wedstrijd: zwemvereniging
Koggenland (ZVK), ijsclub (ALIJV) en
gymvereniging (S.V.W.). Na twintig jaar
heeft een nieuw bestuur de organisatie
opgepakt en in 2008 de stichting Triatlon
Abbekerk opgericht.
De stichting Triatlon Abbekerk heeft als
doel de promotie van de (triatlon) sport
en mensen in beweging krijgen. Met zo’n
350 sporters en 120 vrijwilligers (van wie
velen al jaren) actief op en rond het
parcours is dat geslaagd.

Verantwoording
De organisatie is in handen van de
Stichting Triatlon Abbekerk. De Stichting,
en betrokken instanties, verenigingen
en/of personen, aanvaarden geen
aansprakelijkheid van beschadiging,
verwisseling, verlies of diefstal van
eigendommen of ongevallen welke
voortvloeien uit deelname aan de
triatlon. Deelname is voor eigen risico.

VOOR EN DOOR HET DORP
Om de Triatlon financieel mogelijk te
maken
zijn
we
naast
de
inschrijfgelden afhankelijk van onze
sponsoren die ieder jaar weer een
financiële bijdrage leveren.
Bijzondere ‘sponsoren’ zijn Dorpshuis
De Nieuwe Haven en Zwembad De
Spetter. Beide faciliteiten staan al
vanaf het ontstaan van de Triatlon in
1984 tot onze beschikking.
Wilt u ons ondersteunen, of heeft u
ideeën over sponsoring? Neem dan
contact op per e-mail. Wij danken
iedereen die de triatlon ondersteunt.
Zonder vrijwilligers en sponsoren
geen Triatlon!
ontdek onze sponsoren aan hetv
einde van deze nieuwsbrief…

