Nieuwsbrief 1 Triathlon Rosmalen 2019
Beste deelnemer,
In de aanloop naar de Triathlon Rosmalen op zondag 16 juni willen wij jullie door middel van twee
nieuwsbrieven informeren over enkele zaken die in de aanloop naar de wedstrijd voor jullie en voor
de organisatie van belang zijn. We gaan jullie niet overvoeren met nieuwsbrieven. De meeste
relevante informatie is immers al uitstekend beschreven op www.triathlonrosmalen.nl
FIETSPARCOURSVERKENNING
Op zondag 19 mei is er een verkenning van het fietsparcours. Je kunt dan in een groep, onder
aanvoering van mensen van de organisatie, de route rijden en er zal aandacht worden geschonken
aan enkele zaken, waaronder wat krappere bochten en een heen-en-weer stuk. Voor deze
verkenning hoef je je niet aan te melden. We verzamelen om 9:00 uur voor Windkracht 5 en rijden
dan in één of meerdere groepen. Hierbij wordt om veiligheidsredenen een rustig tempo
aangehouden.
STARTNUMMERBAND
Wij adviseren de individuele atleten gebruik te maken van een startnummerband om na het fietsen
het startnummer eenvoudig van de achterzijde naar de voorzijde van het lichaam te kunnen
verschuiven. Zie voor aanvullende informatie https://www.triathlonrosmalen.nl/entry/je-eerstetriathlon-hoe-je-moet-inchecken-welke-kleding-je-moet-aantrekken-en-meer.
Bij onze sponsor Sanden Sport / BTTLNS zijn banden en andere accessoires te verkrijgen, zie
https://www.triathlonaccessoires.nl. Op 16 juni kunnen ook diverse accessoires in het promo-dorp
worden aangeschaft, waaronder de startnummerbanden.
WETSUITTESTDAG
Op 15 mei, van 18:00 tot ca. 21:00 uur, houdt BTTLNS een wetsuittestavond bij de officiële startlijn
van de Triathlon Rosmalen (strand Groote Wielenplas, Deltalaan, Rosmalen). Je kunt op deze
avond het BTTLNS-wetsuit dat je wilt huren passen en uitproberen in het open water, zodat je een
perfecte voorbereiding voor de wedstrijd hebt. Mocht je een wetsuit willen aanschaffen in plaats
van huren, dan is dat ook op deze avond mogelijk.
Voor meer informatie: https://www.triathlonrosmalen.nl/page/wetsuitverhuur
VERBETERINGEN PARCOURS
Naar aanleiding van evaluaties zijn er enkele verbeteringen in de parcoursen aangebracht. Wij zijn
blij te kunnen melden dat BTTLNS vijf grote boeien beschikbaar stelt, zodat het af te leggen
zwemparcours zéér goed te zien is. Oriënteren in het water wordt nu veel eenvoudiger.
Verder hebben we de onoverzichtelijke verkeerssituatie op de rotonde in de buurt van de manege
aangepakt. Deelnemers aan de kwart triathlon komen halverwege niet meer óp de rotonde, maar
zij gaan langs de rotonde. Er wordt ook een stukje over het terrein van de manege gereden,
waardoor een smal heen-en-weer stuk is komen te vervallen. Verder komt er ook veel minder

verkeer vanuit de woonwijk op die rotonde. Voor een overzicht van het fietsparcours:
https://www.triathlonrosmalen.nl/page/fietsen-bij-triathlon-rosmalen.

VOEDING EN VERZORGING
Tijdens het fietsen dien je zelf voor je voeding en drinken te zorgen. Triathlon Rosmalen is een
schone wedstrijd en er zal door jury-leden op worden toegezien dat deelnemers die afval
(gelverpakkingen, wikkels, etc.) weggooien, bestraft worden met een diskwalificatie. Neem afval
dus met je mee.
Tijdens het looponderdeel is er verzorging vanuit de organisatie. Bij het begin van het loopparcours
zijn water, sportdrank van BYE! en sponzen beschikbaar. Bij de 2e verzorgingspost, na ca. 2,5 km,
is er water en zijn er sponzen. Na elke verzorgingspost is er een trash-zone. Deponeer in die zone
je afval en gebruikte sponzen. Ook hier zal de jury op toezien.
TIP: Het is verstandig om van tevoren te trainen met de sportdrank. Onze sponsor BikeCenter
heeft producten van BYE! tegen gereduceerd tarief beschikbaar voor deelnemers aan Triathlon
Rosmalen.
SPECIALE PRIJZEN SNELSTE ZWEMMERS
BTTLNS heeft zeer fraaie prijzen in natura beschikbaar gesteld voor de gefinishte triathleet en
triathlete die de snelste zwemtijd hebben gerealiseerd op de individuele achtste of kwart triathlon.
Deze (vier) prijzen reikt de organisatie uit tijdens de respectievelijke prijsuitreikingen.
INFORMATIE
Voor veel meer informatie kun je terecht op onze website https://www.triathlonrosmalen.nl. Indien
je opmerkingen of vragen hebt kun je die aan de organisatie, maar óók aan andere deelnemers,
kwijt via ons forum https://www.triathlonrosmalen.nl/forum.
VRIJWILLIGERS
Zonder vrijwilligers géén Triathlon Rosmalen! Wij zijn dankbaar voor diegenen die zich al als
vrijwilliger hebben aangemeld. Maar wij zoeken nog méér enthousiaste mensen die komen helpen.
Misschien ken je zo iemand? Onder alle vrijwilligers verloten wij een 2-daags verblijf voor 2
personen in Berlijn! Zie bijgaande flyer.

Veel succes met de voorbereidingen/trainingen. Met jullie gaan wij er weer een mooi triathlon-feest
van maken!

