
 

DEELNEMERSINFORMATIE 

ESJ Trio Triathlon Zevenbergen 

 

Wat leuk dat je gaat deelnemen aan een nieuw evenement in Zevenbergen. Neem onderstaande 

informatie alvast goed door! Geef deze, als teamcaptain, natuurlijk ook door aan je teamgenoten 

zodat iedereen volledig op de hoogte is.  

 

Het tijdschema  

 12.30u  Aanmelden Team (tot uiterlijk 13:30u) (nr. 1 op de plattegrond) 

 14.00u  Warming-Fun-Up door SGZ voor het hele Team (nr. 3 op de plattegrond) 

 14.15u  Deelnemers naar de startposities van het parcours (nr. 4 op de plattegrond) 

 14.30u  Start 1e editie ESJ Trio Triathlon Zevenbergen (nr. 4 op de plattegrond) 

 15.30u  Verwachte aankomst eerste Team  

 17.00u  Verwachte aankomst laatste Team 

 18.00u   Prijsuitreiking op de Markt (nr. 3 op de plattegrond) 

 18.15u  Blijf lekker nog even hangen  (nr. 3 op de plattegrond) 

 

 

 



 

 

Informatie voor het hele team 

 Het aanmelden van jullie team is verplicht en kan tussen 12.30u en 13.30u bij de 

inschrijftafel aan de achterzijde van Sporthal De Borgh (nr. 1 op de plattegrond). Hier 

bevinden zich ook de kleedaccommodaties.  

 Kom je met de auto dan kan ook die hier worden geparkeerd. De auto's van jullie fans en 

toeschouwers kunnen worden geparkeerd op de Kasteeltuin (P op de plattegrond).  

 Jullie ontvangen bij de aanmelding een tas met wedstrijdattributen voor het team (met 

daarin de startnummers, enkelband met chip, badmuts, afvinklijst, etc.) en eventueel de 

laatste aanwijzingen.  

 Jullie krijgen in totaal drie startnummers. Één badmuts voor de zwemmer, twee nummers  

voor de fietser (voor op het stuur + voor op de rug (tevens Voucher voor de fiets)) en één 

voor de loper (borstnummer). 

 Laat geen spullen achter in de kleedkamers, maar neem die in een tas mee naar het 

parcours. De tas met spullen kan samen met de fiets achterlaten worden in de bewaakte 

fietsenstalling in de Wisselzone (nr. 2 op plattegrond). De kleedkamer wordt niet bewaakt. 

 De tijdregistratie van de wedstrijd wordt uitgevoerd door Mylaps. Dit gebeurt door middel 

van een chip. De chip zit in een enkelbandje en is voorzien van klittenband. Doe de 

enkelband om de rechterenkel. De enkelband met chip wordt als een soort estafettestokje 

overgegeven van de ene deelnemer naar de andere. De chip gaat dus mee het water in, de 

fiets op en zit pal boven de loopschoenen. Op het parcours heeft MyLaps matten liggen, die 

corresponderen met de computers. Wie met een chip een bepaalde mat passeert, wordt 

daar geregistreerd. Dat levert rechtstreeks tussen- en eindtijden op gekoppeld aan de 

desbetreffende chip-drager.  

 Heeft jullie team de minste tijd nodig gehad tussen het passeren van de startlijn en het 

passeren van de finishlijn, dan hebben jullie gewonnen! Maar let op; we hanteren in deze 

wedstrijd een ‘rollend’ startsysteem; de einduitslag is pas definitief, zodra het laatste team 

de finish heeft bereikt. 

 Maak geen gebruik van hulpmaterialen zoals elektrische fietsen, flippers, enz.  

 EXTRA BELANGRIJK: Tijdens een deel van de wedstrijd kunnen fietsers en lopers tegelijk op 

een gedeelte van het parcours aanwezig zijn. Houd daar rekening mee. De belangrijkste regel 

hierin is: lopers LINKS aanhouden, fietsers RECHTS aanhouden. Bij een aantal bochten 

worden de lopers en fietser fysiek van elkaar gescheiden. 

 

 

 

 



 

 

 

 Ondersteun elkaar en houdt toezicht op elkaar: 

o De loper loopt in ieder geval met de zwemmer mee en houdt hem of haar in de gaten. 

o De teamleden helpen elkaar met het tellen van ronden. 

 Mocht er aanleiding voor zijn, dan kan het voorkomen dat vrijwilligers van het evenement u 

aanvullende of afwijkende informatie geven. Volg deze dan op! 

 Ben bekend met het wedstrijdreglement; zie website: 

https://triotriathlonzevenbergen.nl/wedstrijdreglement  

 

Informatie voor de Zwemmer 

 

 Zorg zelf voor een geschikte zwemoutfit en een eventuele zwembril.  

(meting middag 21-05; 19°C) 

 Draag(verplicht) de badmuts (deze krijg je van de organisatie) 

 Trek, bij het omkleden, over de zwemoutfit makkelijke kleding en schoenen aan.  

 Ga samen met je team naar de Warming-Fun-Up (start 14:00u) op de Markt (nr. 3 op 

plattegrond). 

 Ga na de Warming-Fun-Up samen met de Loper naar de Startlocatie (nr. 4 op plattegrond). 

 Doe hier het enkelbandje met de chip om. 

 Geef je kleding en schoenen aan de Loper > die loopt met je mee tijdens het zwemmen. 

 Rolling-Start: ca. iedere 10 à 20 seconden start een zwemmer (op volgorde van het 

startnummer) // NIET DUIKEN – HET WATER IS 2 METER DIEP.  

 Zwem tot het einde van de haven en klim daar uit het water (nr. 2 op plattegrond). 

 Loop naar de Wisselzone aan de overkant van de straat en geef het enkelbandje met de chip 

door aan de Fietser. 

 

 

 

 

 

https://triotriathlonzevenbergen.nl/wedstrijdreglement


 

 

 

 

 

 Ontvang hier je kleding en schoenen terug van de Loper.  

 Ga (eventueel) terug naar de kleedkamer van de sporthal de Borgh en trek droge 

sportkleding aan. LET OP: de kleedkamers sluiten om 16:00 uur! 

 Kom zo snel mogelijk weer terug naar de Wisselzone (nr. 2 op plattegrond), help daar mee 

met het tellen van afgelegde rondes van de Fietser.  

 Zodra de Loper is gestart, ga je samen met de Fietser naar de Startlocatie (nr. 4 op 

plattegrond) 

 Wacht daar samen tot de Loper in de 4e ronde de Startlocatie passeert. Haak dan aan en 

loop als Team gezamenlijk de laatste (ca. 300) meters naar de Finish! 

 

Informatie voor de Fietser 

 

 Zorg zelf voor een geschikte fiets en fietsoutfit en een fietshelm (verplicht). 

 Trek onder de fietsoutfit nog even normale sportschoenen aan.  

 Bevestig het startnummer goed zichtbaar op het fietsstuur (Tie rips meegeleverd). 

 Speld je rugnummer op je rug. Dit is tevens je voucher om je fiets te kunnen ophalen. 

 Breng de fiets en eventueel de fietsschoenen en de tas met spullen van het team naar de 

bewaakte fietsenstalling in de Wisselzone (nr. 2 op plattegrond). 

 Ga samen met het team naar de Warming-Fun-Up op de Markt (nr. 3 op plattegrond). 

 Ga na de Warming-Fun-Up terug naar de Wisselzone (nr. 2 op plattegrond). 

 Wacht daar achter een dranghek op de Zwemmer; die geeft hier het enkelbandje met de 

chip aan je door. Doe deze goed om je rechter enkel. 

 Pak vervolgens je fiets uit het rek en start met fietsen. Let op; in het wisselvak is fietsen niet 

toegestaan. Alleen lopen (met de fiets aan de hand). 

 

 



 

 

 

 

 Leg het fietsparcours als individuele deelnemer af. Stayeren, ofwel achter een gangmaker 

aanrijden, wordt onwenselijk geacht. 

 Fiets in totaal 11 ronden (ca. 19,8km) over het fietsparcours. 

 Tip 1 > Laat de Loper van je team nabij de Wisselzone voor de zekerheid jouw aantal gereden 

rondjes bijhouden en met je communiceren. Een afvinkkaart + stift zit hiervoor in de tas. 

 Tip 2 > gebruik ook een fietscomputer om het aantal gereden km's / rondes bij te houden. 

 Plaats na het laatste rondje eerst de fiets terug in het rek in de Wisselzonde. Nogmaals; in 

het wisselvak is fietsen niet toegestaan. Alleen lopen (met de fiets aan de hand). 

 Geef daarna pas het enkelbandje met de chip door aan de Loper. 

 Trek vervolgens je normale sportschoenen aan. 

 Zodra de Loper is gestart, ga je samen met de Zwemmer naar de Startlocatie (nr. 4 op 

plattegrond) 

 Wacht daar samen tot de Loper in de 4e ronde de Startlocatie passeert. Haak dan aan en 

loop als Team gezamenlijk de laatste (ca. 300) meters naar de Finish! 

 

Informatie voor de Loper 

 

 Bevestig het borstnummer goed zichtbaar op je sportoutfit 

 Ga samen met het team naar de Warming-Fun-Up op de Markt (nr. 3 op plattegrond) 

 Ga na de Warming-Fun-Up samen met de Zwemmer naar de Startlocatie (nr. 4 op 

plattegrond). 

 Ontvang (eventuele) kleding en schoenen van de Zwemmer en neem deze mee. 

 Loop tijdens het zwemmen met de Zwemmer mee tot aan de Wisselzone (nr. 2 op 

plattegrond). Moedig de Zwemmer aan en houd hem of haar goed in de gaten.  

 

 



 

 

 

 

 Geef de kleding en schoenen pas na het vertrek van de Fietser terug aan de Zwemmer. 

 Tip! > Help je Fietser; houd nabij de Wisselzone het aantal gereden rondjes van de Fietser bij 

en communiceer dit bij iedere passage. Een afvinkkaart + stift hiervoor zit in de tas. 

 Maak jezelf met ingang van de laatste fietsronde klaar voor je wedstrijd en ga klaarstaan aan 

het dranghek nabij de Wisselzone.  

 Wacht op de aankomst van de Fietser; die geeft hier het enkelbandje met de chip aan je 

door. Doe deze goed om je rechter enkel. 

 Loop in totaal 3½ ronden (ca. 5km) over het loopparcours. 

 Let op; Zodra je in de 4e ronde de Startlocatie weer passeert (nr. 4 op plattegrond), haken de 

Zwemmer en de Fietser aan en loop je als Team gezamenlijk de laatste (ca. 300) meters naar 

de Finish! 

 

Na de Finish 

 

 De tijd van jullie team stopt, zodra de Loper de tijdwaarneming bij de finish is gepasseerd 

 De einduitslag is pas definitief bekend, zodra het allerlaatste team binnen is 

 Haal met je team het deelnemers T-shirt en Goodiebags op bij de uitschrijftafel op de Markt 

(nr. 3 op de plattegrond) 

 Lever ook je chip in bij de uitschrijftafel. 

 De prijsuitreiking aan de beste 3 teams zal om ca. 18.00u op de Markt (nr. 3 op de 

plattegrond) plaatsvinden. Het zou natuurlijk tof zijn als iedereen daar bij is.  

 Jullie kunnen het nog heel gezellig en laat maken in het Centrum, maar let op;  

 Tot uiterlijk 19:00 uur; 

o Kan je de fiets + tas met spullen en alleen op vertoon van het startnummer ophalen 

bij de bewaakte Wisselzone. Daarna wordt de wisselzone niet meer bewaakt en is 

dan vrij toegankelijk voor iedereen. 

 

Zet 'm op en heel veel sportplezier!! 
Deze en meer informatie staat ook op:  

 

https://triotriathlonzevenbergen.nl/deelnemersinformatie 

https://triotriathlonzevenbergen.nl/wedstrijdreglement 

www.triotriathlonzevenbergen.nl 

https://triotriathlonzevenbergen.nl/deelnemersinformatie
http://www.triotriathlonzevenbergen.nl/

