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EEN WOORD
VAN DE
VOORZITTER

We mogen weer!!

Iets waarop je lang hebt moeten wachten is
vaak lekkerder, mooier, fijner. Laten we
hopen dat dat ook geldt voor deze
wedstrijd waarvoor je je hebt ingeschreven.

Namens de organisatie van Triathlon
Rosmalen heet ik jullie van harte welkom
bij de 3e editie, die eigenlijk de 5e editie
had moeten zijn. Laten we de afgelopen 2
jaar snel vergeten en laten we gaan
genieten van zuivere sport. Jullie gaan
zwemmen, fietsen en hardlopen in een
mooie omgeving en in een fantastisch
decor. Als organisatie hebben wij er weer
alles (en méér) aan gedaan om jullie een
onvergetelijke dag te bezorgen. Dank aan
de leden van de organisatie en de vele
vrijwilligers, die dit allemaal mede mogelijk
maken. Zonder vrijwilligers geen
triathlonwedstrijd!

Meedoen is belangrijker dan winnen.
Sommigen van jullie hebben al veel
wedstrijden gedaan, voor anderen is het de
eerste kennismaking met de fantastische
triathlonsport. Je gaat strijden tegen elkaar
én tegen jezelf. Tijdens de race sterf je
duizend doden. Er geeft echter niets zoveel
voldoening als uiteindelijk het passeren van
de finish met de gedachte: “I did it!”

Geniet van elke zwemslag, pedaal-
omwenteling en hardloopstap. We zien
elkaar met een glimlach aan de finish.

NORBERT VAN DER PLAS
VOORZITTER STICHTING TRIATHLON ROSMALEN
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WEDSTRIJD-
VOORBEREIDING 

Elke geoefende triatleet kan het beamen: de
eerste triathlon blijft je altijd bij. Of het nu
gaat om het trainen voor de wedstrijd of de
wedstrijddag zelf. Speciaal voor alle nieuwe
triatleten, en misschien ook wel voor de
geoefende deelnemers, hebben wij wat
zaken voor de wedstrijdvoorbereiding voor
je op een rijtje gezet.

Voor we beginnen, is het handig je te wijzen
op WeTri. Dat is een nieuw platform voor
triatleten bomvol handige features. Zo kun
je gratis interessante achtergrondartikelen
lezen via de kennisbank. Als je een gratis
account aanmaakt, krijg je ook de
beschikking over een handige
trainingsplanner, een overzichtelijk
trainingslogboek en nog veel meer.

INCL.  HANDIGE 'PAKLIJST '

Tip 1: ken de regels

Belangrijk is om van tevoren het
wedstrijdreglement te hebben bekeken. Zo
begrijp jij meteen wat er van jou en andere
triatleten wordt verwacht, zodat het voor
iedereen een mooie wedstrijddag is. De
belangrijkste regels kun je terugvinden op
pagina 26.

Tip 2: weet waar je moet zijn

Zorg ervoor dat je weet hoe je Triathlon
Rosmalen moet bereiken. Dat kan een boel
spanning op de wedstrijddag schelen, zodat
je optimaal aan de start staat. Natuurlijk zal
op de wedstrijddag de nodige beweging
van autoverkeer zijn met zowel mede-
atleten als toeschouwers, die ook een plek
zoeken voor hun auto of fiets.

Wij zullen enkele dagen voor de
wedstrijddag de parkeerinformatie op de
website actualiseren. Op de wedstrijddag
zelf zullen we dit ook in de omgeving
aangeven en zullen vrijwilligers je hierin
begeleiden. Er is in de directe omgeving
voldoende parkeergelegenheid, maar het is
aan te bevelen hier wel wat extra tijd voor
in te plannen.

T R I A T H L O N  R O S M A L E N
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Als je in de gelegenheid bent om het
wedstrijdterrein van tevoren te bezoeken,
dan kunnen we dat van harte aanbevelen.
Loop bijvoorbeeld even op je gemak door
de straat die later het parc fermé is, of
loop eventjes over het strandje aan de
Groote Wielenplas, waar de zwemstart is.
Het van tevoren verkennen van het terrein
geeft rust.

Tip 3: denk op tijd na over de
kledingkeuze

Om zo snel mogelijk over de finish te
komen, wil je zo min mogelijk tijd
besteden aan de wissels. Afdrogen en
uitgebreid omkleden zit er tussendoor
dus niet in. Kies je kleding daarom zo dat
je alle drie de onderdelen in dezelfde set
kleding kan doen.

Speciaal voor de triathlonsport zijn trisuits
te koop. Dit is een compleet pak dat niet
uit losse delen bestaat. Het materiaal
droogt daarnaast snel, waardoor je na het
zwemmen spoedig droog bent. Het pak
sluit nauw aan zodat je in het water
weinig weerstand hebt.

Een trisuit beschikt verder over een
dunne zeem. Daarmee heb je enig
comfort op de fiets, maar deze is zo dun
dat je er geen last van hebt met het
hardlopen. Op de rug zitten zakjes voor
als je voeding mee wil nemen onderweg.
Het gemakkelijkste is dus zo’n suit te
kopen of te lenen. Er zijn ook tweedelige
sets bestaande uit een korte of lange top
en broek.

Heb je geen trisuit? Probeer dan kleding te
vinden waarin je zowel kunt zwemmen,
fietsen en lopen. Kies bijvoorbeeld voor een
strakke hardloopbroek, daarin kan je
zwemmen, fietsen en lopen. Je kunt
daaronder je zwembroek of badpak
aantrekken.

Als het koud is kan je bij je eerste wissel een
fiets- of loopshirt klaarleggen dat je over je
zwemkleding aantrekt. Je kan er ook voor
kiezen om je loopbroek pas in de eerste
wissel aan te trekken, maar realiseer je dat
je met natte benen uit het water komt, en
dat het aantrekken van een broek moeite
kan kosten (hetzelfde geldt trouwens voor
een shirt). En voor de dames: trek zowel
onder je badpak als onder je trisuit een
sport-bh aan. Dat is vooral tijdens het lopen
prettig.

Wat betreft schoenen kan je kiezen voor
aparte loop- en fietsschoenen. Als je geen
clickpedalen op je fiets hebt, kan je ook met
je hardloopschoenen fietsen. Dat scheelt
vervolgens weer tijd met wisselen, wat
natuurlijk mooi is meegenomen!

Tip 4: denk op tijd na over het materiaal

Qua materiaal kan je het zo gek maken als
je zelf wil. Het belangrijkste is vooral om
aan te trekken of te gebruiken waar jij je
comfortabel bij voelt (mits toegestaan
volgens de regels). Laat je niet afleiden door
al het (professionele) materiaal van een
ander. Je doet mee voor jezelf. Dat
professionele materiaal kan je natuurlijk
altijd nog aanschaffen als je vaker triathlons
wil doen. Wel hebben we enkele tips:

P A G I N A  0 7

T R I A T H L O N  R O S M A L E N



P A G I N A  0 8

EEN GOEDE
VOORBEREIDING...
Tip 5: gebruik een handige paklijst

Pak de dag voor vertrek je tas in. Let goed op
dat alles er in zit. Onze partner WeTri biedt
een handige paklijst die je kunt gebruiken
(te vinden op de volgende pagina).

Tip 6: experimenteer op tijd met voeding

Voor een 1/8e triatlon is aanvullende voeding
tijdens de wedstrijd eigenlijk niet nodig. Ook
voor een kwarttriatlon kunnen veel atleten
zonder aanvullende voeding. Dit verschilt
wel van persoon tot persoon. Wacht niet af
tot de wedstrijd om met voeding te
experimenteren. Waar kan je lichaam goed
tegen? Wat vind je lekker?

Tijdens de wedstrijd verzorgen wij water en
dorstlesser tijdens het lopen. Bij het fietsen
moet je zelf voor het drinken zorgen.

T R I A T H L O N  R O S M A L E N

- Bij het zwemmen kun je gebruikmaken van
een wetsuit. Als het water kouder is dan
zestien graden Celsius, is dit zelfs verplicht.
En als het water te warm is (meer dan 22
graden) is een wetsuit juist niet toegestaan.
De Nederlandse Triathlon Bond heeft hier
duidelijke richtlijnen voor. Desondanks is de
verwachting dat in juni met een wetsuit kan
worden gezwommen.

Het voordeel van een wetsuit is dat je beter
warm blijft en de meeste mensen zwemmen
hier iets makkelijker mee. Behalve als je
schoolslag zwemt, dan zwemt een wetsuit
niet zo comfortabel. Een zwembril is in
buitenwater wel handig om te gebruiken.

- Laat je niet gek maken door al die dure
fietsen die je zult zien tijdens de
wedstrijddag. Een stadsfiets of een (oudere)
racefiets voldoet ook! De regels staan vrijwel
alle gangbare fietsen toe, wat de triathlon
toegankelijk maakt voor iedereen. Wel zal je
met name bij de ‘concurrenten’ racefietsen
zien.

Als je een tijdritfiets hebt, denk dan op tijd
na met welke wielset je wilt fietsen. Fietsen
met 'hogere' wielen zijn sneller, maar zullen
met wat zijwaartse wind mogelijk moeilijker
te besturen zijn.

- De beste en goedkoopste 'upgrade' zijn
toch wel elastische veters. Door deze veters
te gebruiken in jouw loopschoenen, hoef je
jouw schoenen niet te strikken tijdens het
aantrekken. Hierdoor kun je sneller wisselen.
Elastische veters zijn niet duur. Je kunt ze
vaak al krijgen voor zo'n tien euro.

- Gebruik een startnummerband. Het is
namelijk verplicht om bij het fietsen en het
lopen een startnummer te tonen. Als je jouw
startnummer vastmaakt aan een
startnummerband, hoef je het niet bij het
wisselen opnieuw vast te maken aan jouw
kleren. Want let wel: het startnummer moet
bij het fietsen aan de achterzijde worden
getoond en bij het lopen aan de voorzijde.
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WEDSTRIJD-
INFORMATIE 
Waar moet je op letten tijdens de
wedstrijddag? Wij hebben de belangrijkste
zaken voor je op een rijtje gezet.

Zorg ervoor dat je één dag voor de wedstrijd
óf op de wedstrijddag vóór de wedstrijd
naar het registratiebureau gaat in het
gebouw ‘Windkracht 5’ aan Deltalaan 140,
Rosmalen. Hier kun je jouw
startbenodigdheden ophalen, waaronder:
- Startnummer
- Stickers met jouw startnummer
- Badmuts
- Polsbandje
- Timing chip (indien gekocht)

Als je lid bent van de Triathlonbond, zorg er
dan voor dat je jouw kaartje met jouw
lidmaatschapnummer meeneemt.

Openingstijden registratiebureau:
- zaterdag 18-06: van 16:00 uur tot 18:00 uur
- zondag 19-06: vanaf 08:30 uur

(Het dringende verzoek aan atleten uit Rosmalen
e.o. om zich op de zaterdag te registeren om zo
extra drukte op de zondag te voorkomen.)

Inchecken

Op zondag 19-06 kun je vanaf 09:00 uur je
spullen klaarzetten in het parc fermé. Dat is
het terrein waar alle atleten hun
sportspullen hebben staan en waar ook de
wissels plaatsvinden. 

Als je het parc fermé ingaat, moet je je fiets
laten checken. Bij de check is het belangrijk
dat:
- Je jouw helm hebt opgezet en je de helm
goed hebt vastzitten
- Jouw startnummer kunt laten zien (dit is
jouw bewijs dat je mag meedoen)

Je fiets wordt ter plekke gecontroleerd. Er
wordt met name gecheckt of je remmen
goed zijn afgesteld. Ook moeten de
stuurdoppen op jouw stuur zitten. Dit zijn
de dopjes aan het eind van het stuur. Als
die er niet meer zijn, kun je jouw stuurpijp
afplakken met ducttape. Je fiets moet
‘veilig’ zijn, anders mag je niet meedoen
met de wedstrijd.

T R I A T H L O N  R O S M A L E N
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Parc fermé

Kom op tijd en leg op tijd jouw spullen
klaar in het parc fermé. Let er op dat je
geen andere deelnemers in de weg loopt.
Het kan dat andere deelnemers al zijn
gestart.
- Zoek je startnummer op de rekken.
Hang je fiets aan het rek. Hang je zadel
aan de stang.
- Zorg ervoor dat je bidons op je fiets
zitten. Gevuld en al.
- Zorg ervoor dat je jouw fiets in een lichte
versnelling hebt staan. Zo kun je
makkelijk wegfietsen na de eerste wissel.
- Ook handig: zet je fietsenteller op 0. Dan
weet je tijdens de wedstrijd precies hoe
ver je al bent.
- Leg een handdoekje klaar, met je fiets
en/of loopschoenen ernaast. Zodat je je
natte voeten na het zwemmen kan
afdrogen en daarna direct in je schoenen
kan. Sommigen kiezen ervoor om zonder
sokken te fietsen en te lopen. Let op: train
dit eerst als je dit wil. Er bestaat een risico
op blaren als je geen sokken draagt.
- Zorg ervoor dat je schoensluiting los zit,
zodat je er direct in kan met je voeten.
- Leg je helm klaar. Door hem op de kop
te leggen en de riempjes open. Zodat je
hem direct op kan zetten.
- Leg eventueel een fietsbril naast jouw
helm of in jouw helm.
- Ook je startnummerband kan je
klaarleggen zodat je hem direct om kunt
doen. Tip: hang hem om jouw stuur. Zo
vergeet je hem niet om te doen bij de
wissel.
- Leg eventuele voeding klaar voor tijdens
het fietsen en het lopen. Tip: maak met
schilderstape een of twee sportgelletjes
vast aan jouw fietsframe. Zo kun je tijdens
het fietsen gemakkelijk snel wat te eten
pakken. Trek de tape niet te strak aan,
anders krijg je het gelletje niet eenvoudig
los.

Als je spullen klaar liggen is het slim om:
- goed op te letten waar je je fiets hebt
neergehangen. Je komt straks uitgeput van
het zwemmen het parc fermé inlopen en
het enige dat je dan ziet is rijen fietsen.
Neem dus een markeringspunt. Een boom,
het zoveelste rek, of iets waardoor jij heel
snel naar je fiets toeloopt en er niet voorbij
loopt.
- goed te kijken naar waar je het parc fermé
binnenkomt van het zwemmen, en waar je
er weer uit moet voor het fietsen. Doe
hetzelfde voor de fiets- en loopwissel.

De wedstrijd

Als alles klaarligt, kun je nog even naar het
toilet. Ook kan het slim zijn om een uur
vóór de start nog iets te eten. Tijdens de
wedstrijd verzorgen wij water en
dorstlessers tijdens het lopen. Bij het
fietsen moet je zelf voor het drinken zorgen.
Zorg ook zelf voor iets te eten, als je dit wilt.

Start

Zorg ervoor dat je je chip om je linkerenkel
hebt vastgemaakt. Hiermee wordt je tijd
geregistreerd. Je houdt de chip gedurende
de hele triathlon om. Tijdens de triathlon
zie je matten liggen waarover je heen loopt
en fiets. Zo worden jouw tussentijden
geregistreerd.

Loop 10 minuten voor het begin van de
wedstrijd naar het strandje. Hier zal je de
laatste uitleg - de briefing - ontvangen.
Ondertussen een beetje gespannen? Dat
hoort er alleen maar bij!

Alle deelnemers van dezelfde startserie
starten vanaf het strand. Stel je op in het
vak. Zet je badmuts en zwembril op. Als je
het startschot hoort, mag je van start!
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Nog een andere belangrijke regel: je mag
niet direct achter iemand fietsen. Je mag
niet profiteren van de wind die je voorganger
voor je tegenhoudt. Dat noemen we ook wel
stayeren. In een triathlon is sprake van
stayeren als je binnen een afstand van 12
meter van je voorganger fietst. Dus je moet
het echt alleen doen. Anders loop je risico op
diskwalificatie of een blauwe kaart.

Een blauwe kaart betekent dat je een
tijdstraf krijgt. Een jurylid die op de motor zit
kan jou deze blauwe kaart geven als je
stayert. Krijg je die blauwe kaart? Dan moet
je aan het einde van je fietsronde wachten in
de penaltybox. Handig als je voor de
wedstrijd weet waar de penaltybox is. Het is
namelijk je eigen verantwoordelijkheid om
naar de penaltybox te gaan en hier je straf
uit te zitten. Afhankelijk van je afstand moet
je een aantal minuten wachten in de
penaltybox voordat je verder mag.

P A G I N A  1 4

EN WE GAAN
DOOR...
Fietsen

De opdracht is simpel: zo snel mogelijk
fietsen, en daarbij nog wel energie over laten
voor het hardlopen. Krijg je een lekke band
of ander fietspech? Je moet je eigen
boontjes doppen. Hulp is uit den boze!
Niemand mag je helpen en niemand mag je
materialen aanbieden. Als de jury dit ziet,
maak je een grote kans op diskwalificatie.
Zorg er dus voor dat je een plaksetje en een
reservebandje bij je hebt.

Houd tijdens het fietsen rechts aan. Er zijn
enkele heen-en-weerstukken en inhalen kan
op die plekken gevaarlijk zijn. Beter een
seconde langzamer en gezond over de finish,
dan… Mocht je trouwens wel willen inhalen
dan doe je dat altijd links. Net zoals in het
normale verkeer.

T R I A T H L O N  R O S M A L E N

Het zwemmen

In het zwembad ging het borstcrawlen
misschien best aardig, maar zwemmen in
een plas is anders. En je ligt daar ook nog
eens met z’n allen tegelijk. Handig om te
weten:
- Je mag elke slag zwemmen die je wil. Je
mag borstcrawl en schoolslag ook
afwisselen;
- Als je geen geoefende zwemmer bent: laat
je vooral niet van de wijs brengen door al die
andere mensen in het water. Blijf aan de
achterkant en aan de buitenkant bij de start
en kies je eigen lijn. Zo voorkom je ‘tikken’
van anderen.

Eerste wissel

Ren het water uit. Je voelt je misschien even
gedesoriënteerd, je hebt tenslotte net hard
gezwommen. Trek je badmuts en bril alvast
af. Heb je een wetsuit aan? Trek hem direct
tot ongeveer je navel uit tijdens het rennen.
Hoe natter het pak, hoe makkelijker het uit
te trekken is. Moeilijkste gedeelte van het
wetsuit is het over de enkels uittrekken,
maar je kan gerust met je voet op het pak
gaan staan en hem zo snel uittrekken.

Loop naar je fiets. Nog onthouden waar hij
staat? Zet je voeten op het handdoekje, en
trek daarna je schoenen aan. Startnummer
om (nummer op je rug). Helm op, riempje
dicht. Eventueel een fietsbril op (vooral in de
zomer aan te raden vanwege vliegende
insecten). Fiets pakken en wegrennen. In
deze volgorde. Je mag nog niet fietsen. Ren
met je fiets naar de uitgang van het parc
fermé, pas als je eruit bent, mag je op je fiets
springen en fietsen. Er wordt duidelijk
aangegeven vanaf waar dit mag.



Lopen

Je moet alleen nog lopen. Onderweg vind je
waterposten om je van water te voorzien,
dus het is niet nodig om water mee te
nemen. Wel kun je eventuele voeding, zoals
sportgelletjes, meenemen.

Trioteams houden zich aan dezelfde regels
als alle andere atleten. Wel zijn er een paar
uitzonderingen.

Van zwemmen naar fietsen

Na het zwemmen geeft de zwemmer het
figuurlijke stokje over aan de fietser. Dit
gebeurt in de speciale wisselzone aan de
voorzijde van het parc fermé van de trio's.

De zwemmer loopt naar de fietser toe in de
speciale wisselzone, haalt zijn chip van zijn
enkel en geeft deze aan de fietser. De fietser
maakt deze ook vast aan zijn of haar
linkerenkel. Bij de fiets moet de fietser eerst
zijn helm op doen. Daarna mag hij of zij pas
met de fiets het parcours op.

Van fietsen naar lopen

Zet eerst de fiets weg, en doe dan pas de
helm af. De loper wacht op de fietser in de
speciale wisselzone voor trio's. De fietser
haalt de chip van de enkel en geef deze aan
de loper. De loper maakt de chip weer vast
aan zijn enkel en kan van start.

Startnummer

Van een trioteam doet een fietser en een
loper een eigen startnummer op. De
zwemmer hoeft tijdens het zwemmen geen
startnummer te dragen. Wel moet de
zwemmer een nummer dragen op het
moment dat het trioteam gezamenlijk
finisht.

Samen finishen

De deelnemers van een trioteam kunnen
samen finishen. De zwemmer en de fietser
mogen circa 200 meter vóór de finish
aansluiten bij de loper en samen naar de
finish lopen. Dit kan bij de steiger aan de
Aquasingel. De zwemmer en fietser kunnen
wachten op het talud/gras tussen de rijweg
en het looppad.

Om samen te finishen, moeten alle
triodeelnemers hun startnummer aan de
voorzijde hebben bevestigd.

P A G I N A  1 5
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Tweede wissel

En daar komt de tweede wissel. Onthoud
ook hier weer: je helm mag pas af, je riempje
pas los, als je je fiets hebt weggezet. In de
wisselzone mag je niet fietsen, dus je moet
weer een stukje met je fiets lopen. Wissel
eventueel schoenen en ga door met het
laatste onderdeel. Verplaats je startnummer
van je rug naar je buik. En gaan!

VOOR ALLE TRIO'S: 
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STARTTIJDEN &
PARCOURS 

10:30 uur - M16+

10:50 uur - M40, M50, M60+ 

11:10 uur - Trio's

11:30 uur - M18+

11:50 uur - M40

12:10 uur - M50, M60+

Starttijden

1/8 triathlon:

                         V16+

                         V40, V50, V60+

1/4 triathlon:

                        V18+

                        V40, V50, V60+

Enkele dagen vóór de wedstrijd verschijnen
de startlijsten - inclusief startnummers - op
onze website.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt zo snel mogelijk
plaats na de wedstrijd op 'Het Bastion' (aan
de kop van het parc fermé). Voor diverse
afstanden zijn bekers beschikbaar voor de
nummers 1, 2 en 3 in de diverse
leeftijdscategorieën voor mannen en
vrouwen, evenals voor de nummers 1, 2 en 3
bij de trio’s. 

Daarnaast krijgen de beste Rosmalense
man én Rosmalense atleet op zowel de
achtste als de kwart een bijzondere prijs.

Ten slotte biedt onze partner BTTLNS een
leuke prijs aan voor de snelste zwemtijd
voor zowel de beste man als beste vrouw op
de achtste en kwart.

Het is belangrijk te vermelden dat niet-
afgehaalde prijzen niet worden nagestuurd.

T R I A T H L O N  R O S M A L E N
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Parc fermé (algemeen)

De wissels (zwemmen naar fietsen, en fietsen naar lopen) vinden plaats in het parc fermé,
oftewel het afgesloten terrein aan de Deltalaan waar de atleten hun fietsen en dergelijke
hebben staan.

Zwemmen naar fietsen
Vanuit het water via de linkerzijde van het strandje omhoog (blauwe pijl). Daarna meteen na
het eerste hek naar links. De atleet komt dus via de linkerzijde het parc fermé in. Daarna
kan de atleet zijn fiets pakken, en moet hij er via de rechterzijde van het parc fermé weer uit
(groene pijl).

Fietsen naar lopen
Via de rechterzijde komt de atleet het parc fermé in. De atleet hangt zijn fiets op, pakt zijn
loopspullen, en verlaat via de linkerzijde het terrein (rode pijl).

P A G I N A  1 9

T R I A T H L O N  R O S M A L E N



Parc fermé (trio's)

De wissels (zwemmen naar fietsen, en fietsen naar lopen) vinden plaats in het parc fermé,
oftewel het afgesloten terrein aan de Deltalaan waar de atleten hun fietsen en dergelijke
hebben staan.

Zwemmen naar fietsen
Vanuit het water via de linkerzijde van het strandje omhoog (blauwe pijl). Daarna meteen na
het eerste hek naar links. De atleet komt dus via de linkerzijde het parc fermé in (zwarte
pijlen). Bij het wisselterrein voor de trio's (op de kaart 'Wissel trio's') moet de fietser de
zwemmer opwachten. Nadat de fietser de enkelband heeft ontvangen van de zwemmer,
mag de fietser het parc fermé in. De atleet pakt zijn fiets, en verlaat via de bovenzijde het
terrein.

Fietsen naar lopen
Via de rechterzijde komt de atleet via de bovenste ingang het parc fermé in (rode pijlen). De
atleet hangt zijn fiets op, en gaat zonder fiets naar het wisselterrein voor de trio's (op de
kaart 'Wissel trio's'). Op dat terrein wacht de loper de fietser op. De fietser geeft zijn
enkelband aan de loper. Die mag vervolgens het terrein verlaten (rode pijlen) via de
linkerzijde.
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Zwemmen

Er wordt gezwommen in de Groote Wielenplas. Dat is vlak naast het parc fermé aan de
Deltalaan in de wijk De Groote Wielen. Dat is het afgesloten terrein waar de wissels van de
atleten plaatsvinden.

Het zwemonderdeel start vanaf het strandje aan de Deltalaan. Atleten die de 1/8e triathlon
doen, zwemmen een ronde van 500 meter met de klok mee.

Deelnemers van de 1/4e triathlon zwemmen de ronde twee keer. Dus in totaal 1000 meter.
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Fietsen

Het fietsparcours bestaat uit een ronde van 20 kilometer. Deelnemers van de 1/8 fietsen de
ronde één keer, deelnemers van de 1/4 twee keer (40 kilometer in totaal).

Het parcours is verkeersluw, maar niet afgesloten voor andere weggebruikers. Let daarom
goed op bij het oversteken van kruisingen en voorrangswegen. Juryleden van de
triathlonbond dienen sancties uit aan atleten die zich niet aan de regels houden.

Het fietsen start vanuit de Vlinderlaan. Vanuit daar verlaten atleten de wijk De Groote
Wielen. Vooral op dit eerste stuk is het belangrijk dat atleten goed opletten. Aan het eind
van de Vlinderlaan is de weg wat smaller en is er ook een scherpe bocht. Na dit stuk bestaat
het parcours uit polderwegen en kunnen deelnemers dus flinke snelheden maken. Op
sommige plekken krijg je wel te maken met tegenliggers.
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Lopen

Er wordt gelopen rondom de Groote Wielenplas, waar dus ook gestart is met het zwemmen.
Deelnemers aan de 1/8e triathlon lopen één ronde van 5 kilometer. De finish is op het strand
(voordat je schuin rechts omhoog kunt lopen naar de boulevard, ga je links het strand op).

Deelnemers aan de 1/4e triathlon lopen na de eerste ronde niet het strand op, maar schuin
rechts omhoog naar de boulevard, dan over de boulevard, tussen strand en parc fermé door.
Vervolgens lopen ze nog één ronde. Hierna finishen zij zoals bij de achtste triathlon (links
het strand op). De looproute van zowel de achtste als de kwart loopt tegen de klok in.

Deelnemers aan de achtste triathlon lopen een ronde van 5 kilometer. Deelnemers aan de
kwarttriathlon lopen dezelfde ronde twee keer (10 kilometer in totaal).

Let op: na ongeveer 1 kilometer bevindt zich een bruggetje op het loopparcours. Ben hier
alert op en neem geen onnodige risico's.
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 Maak op de actiepagina je eigen
(team)pagina aan (via de button ‘Start
actie’) en zamel donaties in bij vrienden,
familie, kennissen en collega’s. 
 Middels een losse donatie

Triathlon Rosmalen bundelt haar krachten
met stichting Spieren voor Spieren! Strijd jij
ook mee met je gezonde spieren voor
kinderen met zieke spieren?

Tijdens de Triathlon Rosmalen kan jij je, na
een reguliere inschrijving, inzetten voor
Spieren voor Spieren. Als individu, maar
natuurlijk ook als team/trio.

Dit kan op twee manieren:
1.

2.

Alle donaties gaan rechtstreeks en volledig
naar Spieren voor Spieren. 

SPIEREN VOOR
SPIEREN

Onder het motto gezonde spieren voor
zieke spieren worden deelnemers tijdens
dit uitdagende sportevent uitgedaagd het
maximale uit zichzelf te halen en zoveel
mogelijk geld in te zamelen.

Kinderen moeten onbezorgd kunnen
rennen, fietsen, spelen en sporten. Voor
zo’n 20.000 kinderen in Nederland is dit
niet vanzelfsprekend. Zij hebben een
spierziekte. Spieren voor Spieren gaat tot
het uiterste om spierziekten bij kinderen te
verslaan. De stichting is ontstaan vanuit
topsporters en sinds de oprichting in 1998
onlosmakelijk verbonden aan sport:
gezonde spieren voor zieke spieren. De
sporters die meedoen aan de Triathlon
Rosmalen weten als geen ander hoe
belangrijk een goed functionerend lichaam
is voor het leveren van een uitdagende
sportprestatie.

Triathlon Rosmalen draagt tijdens het event
met trots de missie van Spieren voor
Spieren uit. Samen met onze deelnemers
gaan wij de uitdaging aan: zoveel mogelijk
geld inzamelen om een snellere diagnose
en behandeling van spierziekten bij
kinderen mogelijk te maken.”

Meer informatie staat op onze site!

T R I A T H L O N  R O S M A L E N
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REGELGEVING
NTB
Voor deelname aan Triathlon Rosmalen is
het belangrijk om het wedstrijdreglement
door te nemen. Mochten er over specifieke
zaken vragen zijn, dan kunnen die worden
gesteld aan de wedstrijdcommissie.

Reglement

- Op de wedstrijddag is het
wedstrijdreglement van de Nederlandse
Triathlon Bond (NTB) van toepassing. Door
van start te gaan, geef je te kennen akkoord
te zijn met de inhoud van dit reglement en
er ook naar te handelen.
- Deelname geschiedt geheel op eigen
risico. Je kunt de organisatie niet
aansprakelijk stellen voor aanspraken en/of
vorderingen die mogelijkerwijs voortvloeien
uit deelname aan de georganiseerde
Triathlon van Rosmalen.
- Wettelijke verkeersregels dienen te
worden nageleefd.

Algemeen

- Een deelnemer, die de wedstrijd staakt,
dient dit onmiddellijk aan de
wedstrijdleiding door te geven.
- Hinderen van andere deelnemers is niet
toegestaan.
- De Triathlon Rosmalen is een wedstrijd die
iedereen individueel dient af te leggen.
Geen enkele vorm van hulp anders dan
door de organisatie verstrekt is toegestaan. 
- Iedere correct geregistreerde deelnemer
is verzekerd volgens de
evenementenverzekering van de NTB.
Buiten deze verzekering doet u mee op
eigen risico. De organisatie aanvaardt geen
enkele vorm van aansprakelijkheid welke
kan voortvloeien uit deelname aan deze
triathlon. 
- U dient alle aanwijzingen van
wedstrijdleiding en vrijwilligers stipt op te
volgen. 
- De wedstrijdleiding houdt zich het recht
voor om deelnemers uit de wedstrijd te
nemen of in te grijpen in het
wedstrijdverloop als medische redenen of
overtreding(en) van het reglement daar
aanleiding toe geven.

T R I A T H L O N  R O S M A L E N
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Zwemmen

- Bij de start houd je je aan de aanwijzingen
van de wedstrijdleiding.
- Er wordt bij het inschrijfbureau
aangegeven of er met een wetsuit gestart
mag worden.
- Er kan alleen worden ingezwommen buiten
het parcours in het daarvoor aangegeven
deel van de zwemplas.
- Met behulp van boeien en lijnen heeft de
organisatie het zwemparcours uitgelegd.
- Alle deelnemers zijn verplicht de
uitgereikte zwemcap te dragen. De
zwemcap mag je houden.

Fietsen

- Het parcours is verkeersluw. Je bent een
normale verkeersdeelnemer en de geldende
verkeersregels moeten in acht worden
genomen. Let daarom goed op bij het
oversteken van kruisingen en
voorrangswegen voor je eigen veiligheid en
die van anderen. Houd rechts van de weg.
- Het dragen van een fietshelm is verplicht.
Je dient hiervoor zelf zorg te dragen.
- Een fiets moet voorzien zijn van twee
goedwerkende remmen.
- Je moet je helm dicht gegespt op het
hoofd hebben voordat je de fiets pakt.
- Het startnummer moet volledig zichtbaar
op de rug gedragen worden tijdens het
fietsen.
- Het is niet toegestaan te fietsen in de
wisselzone. Stap pas op na de balk bij het
verlaten van de wisselzone.
- Houd zoveel mogelijk rechts en let op
inhalende deelnemers bij rotondes.
- Je mag niet stayeren of naast elkaar fietsen.
Eventuele tijdstraffen die hiervoor worden
uitgereikt, dienen te worden uitgezeten in
de penalty-box aan het einde van het
fietsonderdeel.
- Op elk kruispunt staan verkeersregelaars.
Aanwijzingen van hen, de politie,
wedstrijdleider en officials van de NTB
dienen strikt te worden opgevolgd.
- Bij terugkomst in de wisselzone: Stap voor
de balk af bij het binnenkomen van de
wisselzone. Houd de helm op en loop met de
fiets naar de plek met je nummer in de
wisselzone. Hang de fiets op en zet dan pas
de helm af. P A G I N A  2 7
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Voor de start

- Voor de start dien je je te melden bij het
registratiebureau waar je de benodigde
wedstrijdbescheiden krijgt. Het definitieve
schema met startseries, startnummers en
uiterste aanmeldtijden vind je twee weken
voor de wedstrijd op onze site.
- Voor deelnemers die lid zijn van de NTB: bij
aanmelding is legitimeren met je NTB-
licentie van dit jaar met pasfoto verplicht.
Voor niet NTB-deelnemers is een legitimatie
verplicht met een pasfoto, daarna ontvang je
een tasje met je startnummer, fietssticker,
eventueel een Champion Chip en zwemcap.
- Voorzie de tijdsregistratie chip met
klittenband en doe deze om de linkerenkel.
De chip gaat mee het water in, de fiets op en
zit pal boven de loopschoenen. Onderweg
heeft Mylaps op verschillende plaatsen
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.
- Indien je nog geen eigen chip hebt dan
koop je bij inschrijving een groene chip.
Deze chip en het enkelbandje worden jouw
eigendom. Je hoeft hem dus na de wedstrijd
NIET in te leveren.
- De sticker met het fietsnummer dien je om
je achterste remkabel of zadelpen te
plakken.
- De briefing vindt plaats zo’n 5 minuten voor
de start bij het water. Wees op tijd aanwezig
voor de start.

Wisselzone

- Bij de ingang van de wisselzone wordt je
fiets en helm gecontroleerd door de
organisatie en door officials van de NTB. Zorg
ervoor dat je kinbandje van je helm strak
genoeg zit, dat je remmen goed werken en
dat je je houdt aan het reglement dat geldt
voor ligsturen.
- Een fiets moet voorzien zijn van twee
goedwerkende remmen.
- Je moet je fiets voor de wedstrijd in de
wisselzone stallen op je nummer. Het is de
bedoeling dat je je fiets ophangt aan het
zadel.
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Lopen

- Je startnummer dient volledig zichtbaar te
zijn aan de voorzijde.   
- Langs het loopparcours zijn 2 waterposten.
- Het is niet toegestaan om te finishen met
niet-deelnemers (zoals kinderen/partners
ed). Het meelopen van niet-atleten resulteert
in diskwalificatie van de atleet.

Trio

De regels van de individuele atleten gelden
ook voor deelnemers van de trio-triathlon,
daarnaast gelden onderstaande regels:
- Afstanden voor de trio zijn gelijk aan de
1/8e en 1/4e.
- Wisselen vindt plaats in het wisselvak aan
de voorzijde van het speciale parc fermé voor
de trio's. 
- De chip wordt bij de fiets overgedragen aan
de andere atleet.
- Het verzamelvak voor de gezamenlijke
finish van het trio-team bevindt zich circa
200 meter voor de finish. Hier moet het trio-
team gecompleteerd worden, waarna zij
gezamenlijk over de finish gaan. 
- Houd bij het finishen rekening met de
snellere (individuele) andere atleten. Laat ze
waar mogelijk passeren.

Na de finish

- Haal je fiets op uit de wisselzone.
Teruggave kan alleen op vertoon
startnummer.
- Tijdregistratie wordt verzorgd door MyLaps. 
- De uitslagen worden zo snel mogelijk na de
wedstrijd op onze site gezet, maar staan ook
bij Mylaps.

En wat verder nog van belang is:

- Als je niet actief in de wedstrijd bent mag je
niet op een parcours zijn. Doe je dit wel, dan
leidt dit mogelijk tot diskwalificatie. Dit
betekent: niet inzwemmen, infietsen (zeker
niet zonder helm) of inlopen op het parcours
of wisselzone.
- Indien je niet “in de wedstrijd zit” doe dan
je chip niet om je enkel. Mocht je per
ongeluk toch over een mat gaan komt er een
registratie. Dit geeft veel werk om dit te
corrigeren. Draag de chip in je zak of doe de
chip pas om als je in de wisselzone aan de
wedstrijd gaat beginnen. Doe de chip ook na
de wedstrijd van je enkel af. Het verzoek om
niet over de matten te gaan als je niet met
de wedstrijd bezig bent.
- Ga tijdens de wedstrijd niet in discussie
met de jury.
- De wedstrijdleiding kan bij bijzondere
omstandigheden het parcours wijzigen of
inkorten, de wedstrijd afgelasten of
beëindigen, in overeenstemming met de
reglementen van de NTB.
- De wedstrijdleiding kan in gevallen waarin
niet wordt voorzien de vereiste beslissing
nemen;
- Bij het vroegtijdig verlaten (uitstappen) van
de wedstrijd meld je je in alle gevallen af bij
de wedstrijdleiding.
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Met dank aan onze partners
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