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Stichting Triathlon Noordwijkerhout

De S.T.N. is ontstaan in 1989 met als doelstelling de triathlon sport in Noordwijkerhout te
bevorderen  door  het  organiseren  van  triathlonwedstrijden.  Voor  nu  vinden  we  het
belangrijk om een laagdrempelig evenement te organiseren in een ontspannen sfeer.

Organisatieteam en contactpersonen
Erik Nieuwenhuis Algehele coördinatie 06-33609820 fjp.nieuwenhuis@ziggo.nl

Leo van der Drift Wedstrijd secretariaat 06-18930934 leovanderdrift@gmail.com

Richard van 
Leeuwen

Penningmeester 06-54631953 puurf@xs4all.nl 

Joost Kling Public Relations 06-54785716 info@joostkling.nl

David Peters Wisselzone 06-12954556 David.Peters@nslteam1.nl

Pepijn Bomas Technische commissie (Materiaal)

Karin Nieuwenhuis Verzorging en Catering

Frank van Noort Coördinator Oosterduinsemeer

Ronald van der Veek Coördinator Zwembad de Schelft

Nico Schrama Coördinator Fiets Parcours

Ruud Wassenaar Coördinator Loop Parcours

Jurgen Heemskerk Webmaster

Banknummer: NL50 RABO 0346 9185 88
www.triathlonnoordwijkerhout.nl 
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Voorwoord

Beste deelnemer, 

Voor je ligt het programmaboekje van de 26e Triathlon van Noordwijkerhout, ondanks al die jaren 
ervaring blijft het organiseren van een evenement als het onze een uitdaging. 

Nadat we in 2015 het zwemonderdeel in het Oosterduinsenmeer hebben moeten schrappen 
vanwege de blauwalg hebben natuurlijk nagedacht wat dit in de toekomst gaat betekenen. De 
afgelopen jaren was het doorgaan van het zwemonderdeel in het meer steeds kritisch. De mogelijk
voor een andere zwemlocatie hebben we onderzocht maar is niet eenvoudig. Gelukkig zijn wij niet 
de enige die graag in het meer zwemmen en heeft de provincie en de gemeente besloten om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Op 16 juni wordt er waterstofperoxide geïnjecteerd in het meer. Dat 
moet er voor zorgen dat het water 5 tot 6 weken blauwalg vrij blijft. Ik ga er vanuit dat we dit jaar 
gewoon kunnen zwemmen in het meer. 

Ook hebben we het zwemparcours aangepast, in plaats van een heen en weerstuk van totaal 1000
meter, wordt er nu 2 ronden van 500 meter gezwommen met tussen door een stukje lopen over 
het land. Op deze manier is het zwemonderdeel aantrekkelijker voor het publiek.

Natuurlijk geen wedstrijd zonder vrijwilligers zo'n 200 mensen offeren een gedeelte van hun 
zondag op ons evenement mogelijk te maken. 

Ook het organisatieteam steekt veel vrije tijd in deze wedstrijd. Dat doen we met veel plezier en 
net als voor de deelnemers is op de dag van de wedstrijd het meeste werk al gedaan. De 
afgelopen jaren hebben we met een vaste club samengewerkt. Voor en aantal van het 
organisatieteam is het inmiddels tijd geworden om de aandacht aan andere dingen te besteden. 
Van hen nemen we dit jaar dan ook afscheid. Opvolging is inmiddels gevonden, maar we blijven 
behoefte hebben aan mensen die tijd willen steken in het organiseren van ons evenement. Mocht 
tijd en zin hebben neem dan contact op met ondergetekende.

Een van de mensen die afscheid neemt als organisator is penningmeester en bestuurslid Richard 
van Leeuwen. Dat zal door het geven van het startschot met een knal doen. Richard dank voor al 
je werk de afgelopen jaren en ik weet zeker dat al die atleten voor jouw klappen bij de start.

Veel succes op 3 juli, Erik Nieuwenhuis, voorzitter stichting Triathlon Noordwijkerhout.
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De triathlon wordt mogelijk gemaakt door:
Glas en Schilderwerken Th.M. Bader

Autobedrijf A.C.H. Kleverlaan
Recreatie Watersport Como & Co

De Hardloopwinkel
Autorijschool Margreth

Duursport.nl
Warmerdam Spoelbedrijf BV

Aannemingsbedrijf Sporto
Kelto Slaapkamercentrum

Looijestijn Tweewielerspecialist 
Slagerij Jan van Kampen

Arthur Lunchroom
Icepack XL BV

De Fietsspecialist Jan van Dam
Marijnen Verwarmingen

Container Reiniging K. Went
Van Eeden De Echte Bakker
Tweewielers Henk Zwaan 
Mart Kralt Bloemenshop
Massage Praktijk Peters 

Diesveld Mobiel 
Heemskerk Straatreiniging

de NSL
Jos Warmenhoven Mechanisatie

Night Force
Sport Medische Praktijk, Noordwijk

Noordwijkerhouts Weekblad door Uitgeverij Verhagen 
Baker Tilly Berk, Accountants en Belastingadviseurs, Leiden

BuroBinnen, Noordwijk
Zwetsloot aannemingsbedrijf, Voorhout

Optisport De Schelft
Gemeente Noordwijkerhout 

Zwemvereniging Noordwijkerhout
Sligro Leiden
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Algemene Informatie

Starttijden
Programma onderdeel starttijd locatie startno

1 1/4 Wedstrijd triathlon 09:00 Oosterduinse Meer 1-250

2 1/4 Recreatie triathlon 1e serie 09:15 De Schelft 251-285

2e serie 09:45 De Schelft 301-335

3 1/4 Recreatie estafette triathlon 10:15 De Schelft 351-385

4 Recreatie 1/8 triathlon 1e serie 10:45 De Schelft 395-430

2e serie, uitsluitend dames 11:05 De Schelft 431-465

3e serie 11:30 De Schelft 466-500

Elk onderdeel wordt in dit boekje beschreven. Zorg dat u goed geïnformeerd bent voor het
onderdeel waarvoor u van start gaat.

Programma onderdeel Zwemmen Fietsen Lopen 

1/4 Wedstrijd triathlon 1000 m 41 km, 4 ronden 10,1 km, 4 ronden 

1/4 Recreatie triathlon en estafette 1000 m 41 km, 4 ronden 10,1 km, 4 ronden 

1/8 Recreatie triathlon 500 m 20,5 km, 2 ronden 5 km, 2 ronden 
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Aanmelden
Het wedstrijdsecretariaat in De Schelft is vanaf 7.30 uur geopend. De deelnemers(sters)
dienen  zich  hier  uiterlijk  30  minuten  voor  hun  zwemstart  te  melden.  Het
wedstrijdsecretariaat is telefonisch bereikbaar via 06-1893 0934
U ontvangt een enveloppe met 2 startnummers, een sticker voor op de fiets, indien van
toepassing de chip voor de elektronische tijd waarneming, en het optionele T-shirt. De
genummerde sticker corresponderend met uw startnummer dient u op de fiets plakken
i.v.m. de bewaking van uw fiets. Triathleten die zwemmen in het Oosterduinsemeer krijgen
een genummerde plastikzak  voor  hun zwemspullen.  Deze  kunnen zij  na het  zwemmen
achterlaten  in  de  wisselzone  bij  het  Oosterduinsemeer.  Deze  zak  wordt  door  de
organisatie teruggebracht naar het wedstrijdsecretariaat in De Schelft. 

N.T.B. leden  opgelet
De N.T.B. leden dienen bij melding op het wedstrijdsecretariaat
de atleten licentie met pasfoto te tonen. Bij het ontbreken hiervan
dient men een daglicentie aan te schaffen.

Tijdregistratie
Bij deze wedstrijd wordt gebruik gemaakt van het groene Mylaps
chip concept. Indien u in bezit bent van een gele of groene chip
dient u bij de voorinschrijving uw chipnummer op te geven.
Wanneer u geen nummer heeft opgegeven ontvangt u op de wedstrijddag een groene chip
waar €5,-- voor in rekening is gebracht. Deze chip is dan uw eigendom en u kunt deze bij 
iedere wedstrijd gebruiken als er met Mylaps wordt gewerkt. Zie ook 
http://nl.mylaps.com/chips/

Gebruik wetsuit
De deelnemers aan de wedstrijd in het Oosterduinsemeer worden aangeraden gebruik te
maken van een wetsuit.  Zie zwemreglement wedstrijd Oosterduinsemeer punt 5. 

Valhelm hoofdzaak
Het dragen van een valhelm tijdens het fiets onderdeel is verplicht! Zie ook fiets 
reglement.

Wissel zone voor de Schelft
Op  vertoon  van uw  startnummer  kunt  u  uw  fiets  plaatsen  in  de  bewaakte  wisselzone
plaatsen.  Zorg  ervoor  de  sticker  op uw fiets  is  geplakt  en  dat  uw helm op uw hoofd
geplaatst  is.  Uw  plaats  in  de  wisselzone  is  genummerd  en  correspondeert  met  uw
startnummer. Om 13:30 wordt de bewaking van de wisselzone opgeheven. Wanneer u uw
fiets gaat plaatsen of ophalen, hindert u dan niet de deelnemers die nog in de strijd zijn.
Vervolg uw weg in de juiste richting (zie pijlen op plattegrond) Na afloop kunt u op vertoon
van uw startnummer uw fiets weer meenemen uit de wisselzone.

Verkeersveiligheid
Tijdens  het  fiets-  en  looponderdeel  bent  u  verkeersdeelnemer.  Neem  dus  de
verkeersregels in acht! Volg de aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en organisatie
op. 
U  dient  u  steeds  zoveel  mogelijk  rechts  te  houden  tenzij  specifiek  aangeven  door  de
organisatie (op twee plaatsen op het loopparcours). Passeer nooit de afzetting. 
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Dank aan onze sponsors

EHBO
EHBO zijn gedurende de gehele triathlon paraat bij alle onderdelen. 

Spoedeisende Huisartsenhulp Tel. 0900 - 3343678 

Verzorging
Bij de overgang van het fietsen naar het lopen, en op het loopparcours en na de finish van
de drie onderdelen, is sportdrank, water, en fruit te verkrijgen, beschikbaar gesteld door

Duursport.nl en de Sligro.

Bezemwagen
In geval van materiaalpech, kunt via een van de vrijwilligers de bezemwagen op laten

roepen.
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Waar

Aankomst bij de Schelft
In  De  Schelft,  Maandagse  Wetering  202  te  Noordwijkerhout,  tel:06-18930934,  is  het
wedstrijdsecretariaat,  kleed-,  douche  en  massagegelegenheid  en  finish  voor  alle
onderdelen. Het is  de centrale plaats van dit evenement. Het zwemonderdeel de wedstrijd
triathlon zal plaatsvinden in het Oosterduinsemeer te Noordwijkerhout. In zwembad De
Schelft vinden de overige starts plaats. Het parcours van het fietsonderdeel voert door het
agrarisch gebied van de Hoogeveense polder, de Leidsevaart en langs de Hoogeveense
molen aan de oostzijde van Noordwijkerhout. Het loopparcours voert u door het centrum
van Noordwijkerhout.

Parkeren
De woonwijk, alsmede de wegen van en 
naar De Schelft worden afgesloten! Dit 
betekent dat de auto niet geparkeerd kan 
worden binnen een straal van 1000 m. 
Parkeerplaatsen zijn te vinden bij de 
Supermarkt aan de Pilarenlaan 6, en de 
Brink 2 aan de Herenweg. Deze zijn 
gelegen op 1000 à 1200 m. van De Schelft.

Aanmelden
Begeeft u zich richting De Schelft, maak 
dan gebruik van het parcours of loop met 
de fiets aan de hand over het trottoir. Dit is
afhankelijk van uw aankomsttijd en 
of er al deelnemers in de baan zijn. 
Uiteraard dient u andere deelnemers niet 
te hinderen en nooit in tegenovergestelde 
richting te rijden. 
Meld u eerst bij het wedstrijdsecretariaat.
Hierna gaat u lopend met uw fiets aan de 
hand, naar de wisselzone. 
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Bereikbaarheid

• Vanuit richting Amsterdam via A44 afritnummer 

3 Noordwijkerhout - Noordwijk - Sassenheim. 

Einde afrit rechtsaf N208. Rechtdoor via N443 tot 

rotonde nabij Esso pompstation. U gaat rechtsaf. 

Einde weg linksaf. Weg volgen, u rijdt nu op de 

Maandagse wetering wat gedeeltelijk parcours is. 

• Vanuit richting Den Haag via A44 afritnummer 3 

Noordwijkerhout - Noordwijk - Sassenheim. Afrit 

volgen en u komt op de N208. Rechtdoor via 

N443 tot rotonde nabij Esso pompstation. U gaat 

rechtsaf. Einde weg linksaf. Weg volgen, u rijdt 

nu op de Maandagse wetering wat gedeeltelijk 

parcours is. 

• Vanuit richting Den Haag via N206 afrit 

Noordwijkerhout. Einde afrit rechtsaf N443. Tot 

tweede rotondenabij Esso pompstation. U gaat 

linksaf. Einde weg linksaf. Weg volgen, u rijdt nu 

op de Maandagse wetering wat gedeeltelijk 

parcours is.

• Vanuit richting Haarlem via N206. Afrit 

Noordwijkerhout/Congrescentrum Leeuwenhorst. 

Einde afrit linksaf N443 en verder zoals 

hierboven vermeld. 



Faciliteiten

Kleedkamers
In sporthal De Schelft kunt u gebruik maken van de kleedkamers en douches. 
LET OP geen kleding achterlaten in de kleedruimte bij het zwembad. Ook na afloop zijn  de
kleedruimtes van het zwembad niet beschikbaar.

Ontmoetingsruimte
In de ontmoetingsruimte van De Schelft, kunt u tegen betaling consumties verkrijgen. Na 
afloop zal daar ook de prijsuitreiking plaatsvinden.

Massage
In De Schelft zijn een aantal masseurs aanwezig om u voor, na de triathlon van dienst te 
zijn. Massage praktijk Peters heeft hiervoor massageolie beschikbaar gesteld. Wel even 
vooraf douchen natuurlijk.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking voor de wedstrijd zal om 12:00 uur plaatsvinden.
De prijsuitreiking voor de recreatieve series zal om 13:00 uur plaatsvinden
De uitslagenlijst wordt geplaatst op de website: www.triathlonnoordwijkerhout.nl

Totaal prijzenpakket
Wedstrijd: 

• In alle categorieën zijn er geld prijzen conform het prijzen schema.
• Looijestein Tweewielerspecialist schenkt een fietsshirt voor de eerste dame en de 

eerste heer in de wedstrijd. 
• Extra prijs van € 50, - voor verbetering parcoursrecord: Heren 1.49.55 uur / Dames 

2.03.03 uur
Recreatie: 

• Ereprijzen voor de 3 eerst aan komenden in alle onderdelen. 
• Voor jeugd en junioren zijn er ereprijzen. 
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prijzen aangeboden door:
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Wedstrijdreglement

Voor de wedstrijd is het N.T.B.reglement van toepassing.
1. Deelname is geheel voor eigen risico.
2. De leeftijdsgrens voor deelname: is 16 jaar voor de kwart

en  14  jaar  voor  de  estafettetriathlon  en  de  achtste
triathlon. 

3. Deelnemers vrijwaren de organisatie van alle aanspraken
c.q.  vorderingen  die  kunnen  voortvloeien  uit  deelname
aan deze triathlon.

4. Verkeersregels  dienen te  worden nageleefd.  Het  is  een
openbare weg, vrij toegankelijk voor iedereen.

5. Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan oortelefoontjes
te dragen. 

6. Aanwijzingen  en  instructies  gegeven  door
wedstrijdleiding, politie, jury en EHBO-verzorgers, dienen
onmiddellijk te worden opgevolgd.

7. De startnummers worden verstrekt  door de organisatie.
Deze  worden  gedragen  zoals  staat  beschreven  in  de
reglementen  voor  het  betreffende  onderdeel.  Nummers
mogen  niet  worden  verwijderd  of  gevouwen  tijdens  de
wedstrijd.

8. Tijdens de gehele wedstrijd wordt de Mylaps chip om een
van de enkels gedragen.

9. De  wedstrijdleiding  is  gerechtigd  om  deelnemers  van
verdere deelname aan de wedstrijd uit te sluiten. 

10. Mocht  een deelnemer  zelf  besluiten  om de wedstrijd  te
verlaten,  dan  dient  men  dat  te  melden  bij  het
wedstrijdsecretariaat.

11. Ga  tijdens  de  triathlon  niet  in  discussie  met  de
wedstrijdleiding.  Na de wedstrijd kunt u altijd in beroep
gaan over een beslissing van de wedstijdleiding.

12. Behalve de hierboven vermelde algemene regels, zijn er
ook  speciale  regels  voor  elk  onderdeel.  Deze  staan
vermeld in het aparte zwem-,  fiets- en loopreglement.

13. Om  voor  een  eindklassering  in  aanmerking  te  komen
dienen  de  afstanden  te  worden  afgelegd  zoals  in  het
programma staat aangegeven.

14. In  geval  van  een  calamiteit  of  noodsituatie  kan  de
wedstrijd stilgelegd of afgelast worden.

15. Sport voor uw plezier, geniet van dit evenement.

Voor het complete wedstrijdreglement zie; (http://www.triathlonbond.nl/Portals/0/Cache/Pages/WR%202011.pdf)
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Zwem onderdeel wedstrijd 1/4 Triathlon

Start  Oosterduinse meer
Deelnemers(sters) die van start gaan in het Oosterduinse meer dienen zich uiterlijk 8:20 
uur te melden in het wedstrijdsecretariaat in De Schelft voor het afhalen van de 
wedstrijdbescheiden, waaronder, een genummerde plastic tas, 2 startnummers, groene 
mylaps chip, etc. Hierna begeeft u zich naar het wisselzone voor De Schelft. U dient daar 
uw loop) spullen gereed te leggen voor het looponderdeel. 

Daarna verplaats u zich met uw fiets, fietskleding en zwemkleding naar het Oosterduinse 
meer. Dit is ongeveer 3,5Km / 10 minuten. Neem desnoods het onderstaande kaartje mee.

Aangekomen bij het Oosterduinse meer, kunt u uw fiets plaatsen in de wisselzone. Hierbij 
wordt uw fiets en fietshelm door de jury gecontroleerd. Zorg dat u uw helm op heeft en het 
kinbandje gesloten en de sticker op uw fiets is geplakt. De fietsenstalling is niet 
genummerd. Voordat u te water gaat dient de Mylaps
chip om een van uw enkels bevestigd te hebben. 
Let op  u ontvangt geen badmuts van de organisatie,
desgewenst kunt u een eigen badmuts gebruiken.
De startprocedure wordt ter plaatse bekend gemaakt.
U zwemt  2 ronden van 500 m. Tussen de 2 ronden loopt
u over de tijdregistratie mat. Bij het beëindigen van het
zwemonderdeel loopt u nogmaals over deze mat.  Uw
zwem spullen doet u in de genummerde plastic tas.
Deze tas laat u achter bij uw fiets, de organisatie zal
deze terug brengen naar de Schelft. Vervolgens verlaat
u lopend de wisselzone met de fiets in uw hand en de
helm op en vast. 
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De lunch wordt mede mogelijk gemaakt door 
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Zwem regelement Oosterduinsemeer
1. Iedere deelnemer(ster) is verplicht tijdens het zwemmen de Mylaps chip om een 

van de enkels te dragen. 
2. Deelnemers die voor de zwemstart niet in het bezit zijn van een goedgekeurde helm

mogen niet starten.
3. Het dragen van sokken of kousen die de voeten bedekken is niet toegestaan.
4. Tot 10 minuten voor het startschot is het

toegestaan in te zwemmen. Hierna dient
een ieder zich op te stellen voor de start.

5. De startlocatie is ter plaatse aangegeven.
De startlijn bevindt zich 3 m. vanuit de
oever. Eenieder dient zich achter de lijn op
te stellen en de aanwijzingen van de
organisatie op te volgen.

6. Er worden 2 ronden van 500m gezwommen,
met tussendoor een passage over de
Mylaps mat.

7. Het dragen van een wetsuit is verplicht
wanneer de watertemperatuur onder de
16°C is. Indien de watertemperatuur hoger is dan 22°C is de wetsuit verboden.

8. Bij noodsituaties een arm opsteken en pompende bewegingen maken.
9. De wedstrijdleiding is gerechtigd om deelnemer(ster) van verdere deelname van 

het zwemonderdeel uit te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer(ster) in een 
zodanige conditie verkeert, dat hij/zij bij verdere deelname een gevaar oplevert 
voor zichzelf of voor anderen. 

10. Mocht een deelnemer(ster) zelf besluiten het zwemonderdeel te verlaten dan dient 
hij/zij de wedstrijdleiding op de hoogte te stellen 

11. Nadat de zwemfinish is bereikt volgt tijdregistratie door het passeren van de 
daartoe bestemde mat.
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Zwem onderdeel recreatie 1/4 & 1/8 Triathlon
Start  Zwembad  De Schelft
Deelnemers  die  starten  in  zwembad  De  Schelft  melden  zich  uiterlijk  30  minuten  voor
aanvang  van  hun  zwemstart  bij  het  wedstrijdsecretariaat  voor  het  ophalen  van  de
wedstrijd bescheiden. Hierna plaatst men de fiets in de wisselzone. Uw fiets en fietshelm
wordt door de jury gecontroleerd. Zorg dat u uw helm op, het kin bandje gesloten heeft en
de sticker op uw fiets is geplakt. 
Omkleden  mag  uitsluitend  in  de  kleedkamer  van  de  sporthal,  de  kleedkamer  van  het
zwembad  mag  niet  gebruikt  worden.  Nadat  u  zich  heeft  omgekleed  begeeft  u  zich  in
zwemkleding,  met  de  grote  plastic  tas  met  daarin  uw  fiets-  en  loopkleding,  naar  het
zwembad. Het is ook mogelijk om uw fiets- en loopspullen alvast bij u fiets in de wisselzone
klaar te leggen. Tijdens de gehele wedstrijd dient u de Mylaps chip om een van uw enkels
te dragen. Ook tijdens het zwemonderdeel. 
U meldt zich uiterlijk 10 minuten voor uw zwemstart bij  de voorstart.  Daar krijgt u een
badmuts, u mag uitsluitend deze badmuts dragen. Het dragen van een eigen badmuts is
niet toegestaan. Tevens kunt u hier uw tas met fietskleding afgeven. Op het sein van de
wedstrijdleider  van  het  zwemonderdeel  begeeft  u  zich  in  het  water.  Alle  deelnemers
dienen bij de start contact te hebben met de zwembadrand. Bij het startsignaal vertrekt
iedereen gelijktijdig. Het is verstandig om in uw baan onderling een volgorde af te spreken
zodat de snelste zwemmers voorop gaan.
Deelnemers aan de 1/4 triathlon zwemmen 1000 m (=40 banen). Deelnemers aan de 1/8
triathlon 500 m (=20 banen). 
Na het  zwemmen  is  het  300m lopen naar  de wisselzone over  de openbare  weg,  zorg
eventueel voor schoeisel om deze afstand te overbruggen.
Mocht u langer dan 28 minuten (1/4) of 18 minuten (1/8) voor het zwemonderdeel nodig
hebben wordt u uit het water gehaald. U mag de wedstrijd buiten mededinging vervolgen.
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Zwemreglement De Schelft
1. U bent verplicht om de Mylaps-chip tijdens de gehele

wedstrijd om een van uw enkels te dragen. Ook bij het
zwemonderdeel.

2. 10 minuten voor de start moet eenieder zich hebben
gemeld bij de voorstart in het zwembad (zie
plattegrond) voor de laatste controle. Daar krijgt u uw
badmuts uitgereikt

3. Iedere deelnemer/ster is verplicht tijdens het zwemmen
de gekleurde zwemcap goed zichtbaar te dragen. Het is
niet toegestaan een eigen zwemcap er onder te dragen.
De zwemcap mag pas worden afgedaan als u het water
heeft verlaten.

4. Het is niet toegestaan het water in te gaan alvorens de starter daar het teken toe 
geeft. De deelnemers mogen alleen in die baan zwemmen die hen is toegewezen. 

5. Bij start hebben alle deelnemers contact met de zwembadrand.
6. Alle deelnemers gaan op het startsignaal gelijktijdig van start. U wordt daarom 

aangeraden per baan onderling een volgorde af te spreken zodat de hinder bij start 
zo klein mogelijk is. (Snelste zwemmers eerst.)

7. Men dient in de baan altijd rechts te houden. Voor inhalen wordt het 
middengedeelte van de baan gebruikt (links passeren dus) 

8. Bij het keren moet men minimaal met een lichaamsdeel de kant raken.
9. Er wordt gezwommen in schoolslag of borstcrawl.
10. Gebruik van wetsuits, kousen en ander materiaal is niet toegestaan. 
11. Bij het voorlaatste keerpunt bij 38 of 18 banen krijgt u als waarschuwing een tik op 

uw hoofd van de jury.
12. Na 40 of 20 banen te hebben afgelegd verlaat u op het teken van de banenteller het 

water en levert direct de zwemcap in bij de banenteller.
13. Bij geschil tussen banenteller en deelnemer over het aantal gezwommen banen,  

wordt de telling van de banenteller aangehouden.
14. Deelnemers aan de 1/4 triathlon hebben maximaal 28 minuten om het 

zwemonderdeel af te leggen. Mocht u er langer over doen wordt u uit het water 
gehaald en kunt u (buiten mededinging) uw wedstrijd vervolgen. De maximale 
zwemtijd voor de 1/8 triathlon is 18 minuten.
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Beschrijving Recreatie Trio Estafette Triathlon

De estafetteteams bestaan uit 3 personen die elk een onderdeel voor zijn/haar rekening
neemt. Elk team dient zich uiterlijk een half uur (09:45 uur) voor de zwemstart te melden
bij  het  wedstrijdsecretariaat  voor  het  afhalen  van  de  wedstrijdbescheiden.  De  fietser
plaatst de fiets in het vak voor Trio in de wisselzone. Uw fiets en fietshelm wordt door de
jury gecontroleerd. Zorg dat u uw helm op heeft, het kinbandje gesloten is en de sticker op
uw fiets is geplakt. Het omkleden kan geschieden in de kleedkamers van de sporthal. Elk
teamlid dient  ervoor te zorgen dat zij,  indien (nog)  niet  actief,  andere deelnemers niet
hinderen. 

Alle wissels vinden plaats in het Triovak in de wisselzone op ongeveer
150m lopen buiten het zwembad. (indien u dat wens kan de zwemmer
schoeisel  aan trekken om deze afstand te overbruggen).  De wissel
vindt plaats door het overdragen van de Mylaps-chip. De zwemmer
haalt deze van zijn/haar enkel en overhandigd de chip aan de fietser
welke deze weer om de enkel doet. De wissel van het fietsen naar het
lopen vindt direct na het plaatsen van de fiets plaats. Het niet op de
juiste wijze dragen van de Mylaps-chip, heeft tot gevolg dat er geen

tijd waarneming plaatsvindt en men niet in de uitslag opgenomen wordt.

De zwemmer dient zich uiterlijk 10 minuten voor hun zwemstart te melden bij de voorstart
in het zwembad. Daar krijgt u onder andere uw zwemcap uitgereikt. Op het sein van de
wedstrijdleider  van  het  zwemonderdeel  begeeft  u  zich  in  het  water.  Alle  deelnemers
dienen bij de start contact te hebben met de zwembadrand. Bij het startsignaal vertrekt
iedereen gelijktijdig. Het is verstandig om in uw baan onderling een volgorde af te spreken
zodat  de snelste zwemmers voorop gaan. Tijdens het  zwemonderdeel  dient  de Mylaps
chip gedragen te worden.  U zwemt  1000 meter  (=40 banen).  Na afloop van het  zwem
onderdeel verlaat u het water en levert u, uw zwemcap bij de zwemjury in. Vervolgens
loopt  u  via  de  aangegeven  route  naar  buiten,  waar  de  tijdregistratie  van  het
zwemonderdeel plaatsvindt. Na 150m lopen komt u in het wisselvak bij de fietsen.

De fietser stelt zich tijdig op in het in het wisselvak vlak bij de fiets. Daar wacht u op de
aankomst van de zwemmer van uw estafette team. Na ontvangst van de Mylaps chip van
de zwemmer, doet u deze om een van uw enkels. Daarna loopt u naar de plek waar uw
fiets is gestald en kunt u uw fiets pakken, denk erom dat uw helm op en vastgemaakt is. U
verlaat de de wisselzone lopend. Als u de wisselzone verlaten heeft treft u een balk aan,
daar mag u op uw fiets stappen. U fietst 4 ronden. Aan het einde van de 4e ronden rijdt u
naar de wisselzone waar u bij de balk weer van uw fiets stapt. U loopt vervolgens via de
aangegeven route terug naar het Triovak in de wisselzone. Daar daar draagt u de Mylaps
chip over aan de loper van uw team.

De loper stelt zich tijdig in het Triovak van de wisselzone. Daar wacht u op de aankomst
van de loper van uw team. Na ontvangst van de Mylaps chip van de fietser van uw team
doet u de chip om een van uw enkels. Dan kunt u het Triovak verlaten voor uw onderdeel,
u loopt 4 ronden. 

Raadpleeg de reglementen en beschrijvingen elders in dit programmaboekje. Ze zijn ook
voor u van toepassing. De wisselzone is een afgesloten gebied waar alleen deelnemers
worden toegelaten. Let op dat u geen andere deelnemers hindert in de wisselzone.
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Met dank aan onze sponsors
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Beschrijving fietsparcours

Deelnemers aan de wedstrijd; bij het verlaten van de wisselzone, stapt u op uw fiets en 
gaat u linksaf het fietspad Boekhoersterweg op. Rechtsaf Langevelderweg op, u rijdt 
rechts op de rijbaan. Eerste weg rechtsaf Duinschoten, aan het eind van deze weg 
rechtsaf Ruigenhoekerweg op. Vervolgens de eerste weg rechts Oosterduinen op. Bij de 
Corneliabrug gaat u rechtsaf en vervolgens linksaf onder het viaduct door. U bevindt zich 
nu op de Tespellaan wat het einde is van de aanrijroute. Vanaf dit punt bevindt u zich op 
het fietsparcours dat 4x afgelegd dient te worden. Bij de 4e passage bij de Schelft mag u 
wisselen naar het loop onderdeel. (Zie plattegrond).

Recreatieve afstanden vertrekken bij de Schelft. Na het verlaten van de wisselzone stapt u
op de fiets en gaat u links af de Schelftweg op. Op de Schelftweg begint u links van de 
weg, en voegt u naar rechts in. Doe dit voorzichtig omdat er andere deelnemers op het 
parcours zijn. Rechtdoor de rotonde over de Via Nova op. Hier blijft u rechts op de rijbaan 
rijden. Aan het eind van de Via Nova gaat u rechtsaf de Herenweg op, ook hier rijdt u het 
eerste stuk (± 300m) rechts op de rijbaan waar geen ander verkeer is. Ter hoogte van het 
Viaduct over de N206 houdt deze situatie op en deelt u de weg met het overig verkeer, blijf
dus goed rechts rijden. Bij de Corneliabrug draait u scherp naar rechts richting 
Tespellaan. Daar gaat u linksaf de Tespellaan op. Ook hier kan zich ander verkeer op de 
weg bevinden. Blijf zoveel mogelijk rechts rijden, u nadert een gevaarlijk punt in het 
parcours, nabij station Lisse. Verminder vaart en let goed op. Draai rechtsaf de 
Leidsevaart op, na 4 KM slaat u rechts af de Pilarenlaan in. U gaat vervolgens de eerste 
weg rechts de Maandagsewetering op. Op de rotonde houd u rechts aan de Schelftweg 
op, u heeft nu 1 ronde afgelegd. De deelnemers aan de kwart afstand rijden 4 ronden, die 
aan de achtste 2. Na het volbrengen van 4 of 2 rondes houdt links aan en gaat u de 
wisselzone weer in. Denk erom dat u voor de wisselzone afstapt. Vervolgens stalt u de 
fiets op de voor u bestemde plek. U kunt nu aan het looponderdeel beginnen. 
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Fiets reglement 

1. Bij de 1/4 triathlon fiets u 4 ronden, neemt u deel aan de 1/8 triathlon dan fietst u 2 
ronden.

2. U bent op gehele parcours steeds een volwaardig verkeersdeelnemer. U dient zich 
dan ook te houden aan de geldende verkeersregels.

3. Uw startnummer dient goed bevestigd en duidelijk zichtbaar op de rug gedragen te 
worden.

4. De Mylaps chip is tijdens de gehele wedstrijd om een van uw enkels bevestigd.
5. Het dragen van een valhelm is verplicht! 
6. U moet de helm vastgemaakt op het hoofd dragen zolang u in het bezit bent van de 

fiets (d.w.z. vanaf het moment dat u de fiets pakt bij de start van het fietsen tot en 
met het moment dat u de fiets neerzet bij het einde van het fietsen).

7. U mag pas opstappen zodra u de wisselzone heeft verlaten. Zie markering op 
plattegrond. De route wordt aangegeven door verkeersregelaars en d.m.v. pijlen. 
Zie hiervoor ook de situatieschets van het fietsparcours.

8. De rondetelling moet zelf bijgehouden worden. In uw vierde of tweede ronde gaat u 
op de Schelftweg weer de wisselzone in.

9. Ongevallen door u gesignaleerd op het parcours, moeten direct worden 
doorgegeven bij de eerst volgende EHBO-post

10. Stayeren is niet toegestaan De stayerafstand bedraagt 12 meter vanaf het voorwiel 
van de voorste fietser tot het voorwiel van de fietser daarachter. De stayerzone is 
drie meter breed, oftewel 1,50 meter aan weerszijden van de fiets. Atleten die 
willen inhalen mogen de stayerzone van een fietser inrijden, maar moeten deze 
binnen 30 seconden weer verlaten hebben. Daarnaast is het niet toegestaan om 
een zodanige positie op de weg in te nemen dat inhalen bemoeilijkt wordt (het 
zogeheten “blocking”). 

11. Tijdens het fietsen is er geen verzorging. 
12. Het dragen van oortelefoontjes is niet toegestaan. 
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Beschrijving loopparcours

Nadat uw fiets in de wisselzone is geplaatst kunt deze verlaten in de aangegeven richting.
U gaat direct linksaf door de tijdregistratie. Daarna gaat u  rechtsaf Wildlaan op, u loopt
over het fietspad. Bij de tweede afslag, de Kerkstraat, steekt u deze eerst over en dan
slaat  u  rechtsaf  zodat  u  aan  de  linkerkant  van  de  rijbaan  loopt.  Houdt  rekening  met
tegemoet komend verkeer. Bij de eerste weg linksaf de Havenstraat in, loop daar zoveel
mogelijk  rechts  over  het  voetpad.  Als  u  onder  het  viaduct  door  bent  steekt  u  de
Koninginnenweg over en slaat u linksaf, zodat rechts op de rijbaan loopt. Aan het eind
gaat u rechtsaf de Viaductweg op, loop ook hier weer over het fietspad op de rijbaan. Bij
de 3e straat slaat u rechtsaf de Dorpsstraat in. Ook nu weer zoveel mogelijk rechts lopen.
Bij de eerste weg rechts de Havenstraat in. U vervolgt de weg zoveel mogelijk rechts tot
dat  u  op de kruising  met  de Koninginnenweg
komt. Hier steekt u recht over en vervolg u uw
weg aan de rechterkant van de rijbaan. Rechts
van u (over stoep) komen u lopers tegemoet. U
steekt de Kerkstraat over en u blijft rechts op
de rijbaan lopen. Bij de 4e weg rechts slaat u
rechtsaf de Kamille in.  Aan het eind van deze
weg  rechts  en  dan  gelijk  weer  links  de
Schippersslootbrug over.  U bent dan weer  bij
de Schelft. Bij de 1/4 afstand loop u 4 ronden,
doet u mee aan de achtste loopt u 2 ronden. Na
2 of 4 ronden gaat u hier rechtsaf de naar de
finish. De tijdregistratiemat is de finishlijn. 
Let op het loopparcours is niet verkeersvrij. Op
alle hoeken van het parkoers staan vrijwilligers om u in de goede richting te wijzen.
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Loop reglement 

1. Deelnemers aan de 1/4 Triathlon lopen 4 ronden (totaal afstand 10,1km)
2. Deelnemers aan de1/8 Triathlon lopen 2 ronden (totaal afstand 5 km)
3. Na het fietsen kleed u zich (desgewenst) om in de wisselzone voor het  

loopgedeelte. 
4. De Mylaps chip wordt de gehele wedstrijd om een van uw enkels gedragen.
5. Tijdens het lopen draag u het startnummer duidelijk zichtbaar aan uw voorzijde
6. Borden en/of pijlen langs het parcours geven de looprichting aan. Bij kruispunten 

staan verkeersregelaars van de organisatie (duidelijk herkenbaar), waar u te allen 
tijde hun aanwijzingen dient op te volgen.

7. Het is niet toegestaan dat u door derden wordt begeleid.
8. Het is niet toegestaan oortelefoontjes te dragen.
9. U dient uw boven lichaam de gehele wedstrijd bedekt te houden. Shirt aan en dicht.
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Wisselzone De Schelft
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30 gratis tips voor een geslaagd evenement

1. Lees vooraf alle informatie in dit boekje.
2. Neem je licentie en een identiteitsbewijs mee.
3. Weet hoeveel banen je moet zwemmen 
4. Weet hoeveel ronden je moet fietsen en lopen.
5. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent.
6. Verken de wisselzone, weet waar je fiets- en loop- spullen staan en weet hoe je de 

wisselzone in en uit moet lopen.
7. Bevestig het startnummer voor het fietsonderdeel onder op je rug en voor het 

looponderdeel op je buik. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een elastische band.
8. Bevestig de Mylaps chip om een van je enkels.
9. Plak je sticker voor je fiets aan de linkerkant op je stuur. 
10. Zorg dat je remmen goed afgesteld zijn en je helm niet beschadigd is.
11. Bied je fiets aan ter controle bij de ingang van de wisselzone.
12. Zet je fiets op de plaats die correspondeert met je startnummer.
13. Meld je op tijd bij de start van het zwemonderdeel. Volg de aanwijzingen van de 

starter op.
14. Draag bij het zwemmen geen sokken, zwemvliezen of peddels. Brilletje, badmuts, 

neusklem, oordoppen en dergelijke zijn wel toegestaan.
15. Zet in de wisselzone eerst je helm op en maak deze vast. Pak dan pas je fiets en 

loop naar de uitgang van de wisselzone.
16. Zorg dat je startnummer op je rug zit.
17. Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan.
18. Fiets je eigen wedstrijd, stayeren is niet toegestaan. Gedraag je ook nu sportief.
19. Houd je aan de verkeersregels, vooral rechts blijven rijden.
20. Stap voor de wisselzone van je fiets.
21. Plaats eerst je fiets terug en zet dan pas je helm af.
22. Doe dan je loopschoenen aan, het is niet toegestaan op blote voeten te lopen.
23. Draag je startnummer op je borst dus niet ergens op de boven benen.
24. Houdt je aan de looproute, afsnijden is niet toegestaan.
25. Draag je wedstrijdkleding fatsoenlijk, de rits is er om je pak aan en uit te trekken. 
26. Gedurende de wedstrijd zijn headsets, mobiele telefoons en glazen verpakkingen 

niet toegestaan.
27. Wanneer je aangesproken wordt door een van juryleden neem dan de tijd om te 

luisteren. De tijd die je daardoor verliest is vaak minder vervelend dan uitsluiting 
van de wedstrijd.

28. Triathlon doe je voor je plezier, hou het veilig, sportief en leuk.
29. Een triathlon kan alleen georganiseerd worden met hulp van heel veel vrijwilligers, 

zonder hen geen wedstrijd. Een dank je wel bij je laatste fiets en loop rondje wordt 
erg gewaardeerd.

30. Geniet van je wedstrijd, finishen is winnen.
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Trainen bij Triathlon Vereniging de Bollenstreek

Smaakt het deelnemen aan de Triathlon van Noordwijkerhout naar meer? Kom dan eens 
langs bij Triathlon Vereniging de Bollenstreek. Triathlon Vereniging de Bollenstreek (TVB) 
is een vereniging waar ontspannen met elkaar sporten voorop staat. Van recreatieve tot 
de serieuze triatleet. Iedereen vindt een plek binnen onze vereniging. de TVB biedt 
trainingen op alle triathlon onderdelen en in de winter ook voor het schaatsen. Tijdens de 
trainingen kan iedereen op zijn of haar niveau sporten. Sommige leden trainen voor een 
achtste triathlon, anderen voor hele triathlon. kijk voor meer informatie op;
 

www.TVdeBollenstreek.nl 

Dank voor jullie medewerking

Zonder medewerking geen triathlon!
Como & CO

Corrie Teussink – Paul Suykerland
Personeel van de Schelft

Het massageteam
Politie | Den Haag | District 6

De Witte Kerk 
Arriva

Alle sponsors
Gemeente Noordwijkerhout

E.H.B.O
N.T.B.

Zwemvereniging Noordwijkerhout
Leden van de a.v. N.S.L.

De Spartaan
Triathlon Vereniging de Bollenstreek

N.R.B. Noordwijk
En vele andere vrijwilligers

Heel veel dank aan Heemskerk Straatreiniging voor het schoonvegen van het parcours.

Transport van al het materiaal op het parcours is mogelijk gemaakt door:
Ben van Kempen

Zwetsloot aannemers
Harald Griekspoor

Volgend jaar is de Triathlon van Noordwijkerhout op

zondag 2 juli 2017

Iedereen bedankt en tot volgend jaar!
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Resultaten  laatste 10 jaar 
Wedstrijd 1/4 Triathlon

Jaar Heren Dames

2006 Casper van den Burgh 1.53.33 u Liselore van Nunen 2.10.52 u

2007 Casper van den Burgh 1.58.33 u Liselore van Nunen 2.18.45 u

2008 Vincent Bruins 1.56.50 u Corine Nelen 2.14.29 u

2009 Niels Strijk 1.57.17 u Irene Kinnegim 2.10.33 u

2010 Niels Strijk 1.55.06 u Ingrid Eelkema 2.16.22 u

2011 Wardie van Wouw 1.58.35 u Lianne van Egmond 2.23.51 u

2012 Wardie van Wouw 1.55.35 u Irene Kinnegim 2.11.26 u

2013 Wardie van Wouw 1.53.51 u Irene Kinnegim 2.05.49 u

2014 Wardie van Wouw 1.54.21 u Marijke Zeekant 2.16.22 u

2015* Michal Migala 1.47.31 u Irene Kinnegim 02-02-00

 Parcoursrecord heren 1.49.55 u Royce Kortekaas, dames 2.03.04 Yvonne van Vlerken
*2015 was een Run-Bike-Run vanwege zwemverbod
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Resultaten laatste 10 jaar, recreatief
Jaar 1/4 recreatie 1/8 recreatie 

2006 Arjan van der Hoorn 2.12.41 u Vincent Vlaanderen 1.03.08 u

2007 Arjan van der Hoorn 2.09.36 u Hans Bouwmeester 1.01.04 u

2008 Gerrit van Egmond 2.10.59 u André Schaap 1.02.03 u

2009 Sjoerd van Kampen 2.06.52 u Freek de Boer 1.00.02 u

2010 Sjoerd van Kampen 2.05.31 u André Schaap 1.00.12 u

2011 Peter de Jong 2.07.56 u Andries Koers 1.00.36 u

2012 Michael van Wegen 2.06.27 u Donald Hillenbrecht 0.57.29 u

2013 Paul van den Brink 2.09.04 u Wilbert Groters 0.58.04 u

2014 Jeroen Hiep 2.04.09 u. Jisk Hoogervorst 0.58.37 u

2015 Arjan van der Hoorn 2.07.50 u Leander van Diggelen 0.58.01 u

Recreatie Trio Estafette 1/4 Triathlon

2006 Duifs Florist Articles 1.52.10 u

2007 De Twijfelaars 1.53.31 u

2008 Team Fioretti 1.50.50 u

2009 Team Fioretti 1.54.38 u

2010 Dream team 1.48.11 u

2011 Team Fioretti 1.51.01 u

2012 Dreamteam 1 1.46.14 u

2013 Dreamteam 1 1.49.09 u

2014 Dreamteam 1 1.48.17 u

2015 Dreamteam 1 1.50.04 u
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