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 Triathlon 
Noordwijkerhout 

 
Algemene Informatie 

 

Starttijden 
 

 Programma onderdeel starttijd locatie startno 

1 1/4 Wedstrijd triathlon 09:00 Oosterduinse Meer 501 -651 

2 1/8 Wedstrijd triathlon 09:30 Oosterduinse Meer 651-751 

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

Programma onderdeel Zwemmen Fietsen Lopen 

1/4 Wedstrijd triathlon 1000 m 40,15  km, 5 ronden 10 km, 4 x heen en 
weer 

1/8 Recreatie triathlon 500 m 23,25 km, 3 ronden 5 km, 2 x heen en weer 

 
 
Aanmelden 
 
Het wedstrijdsecretariaat is in de kantine van camping Sollasi, Duinschoten 14, 2211 ZC  
Noordwijkerhout en is vanaf 7.30 uur geopend. De deelnemers(sters) dienen zich hier uiterlijk 30 
minuten voor hun zwemstart te melden. Het wedstrijdsecretariaat is per e-mail te bereiken 

op  wedstrijd@tvdebollenstreek.nl  
 
Bij het wedstrijdsecretariaat hangen lijsten met de namen van de deelnemers en hun 
startnummers. Na het doorgeven van uw startnummer ontvangt u een enveloppe met 2 
startnummers, een sticker voor op de fiets, twee helmstickers en indien van toepassing de chip 
voor de elektronische tijd waarneming. De genummerde sticker correspondeert met uw 
startnummer en dient u op uw fiets te plakken i.v.m. de bewaking van uw fiets. De helmstickers 
uiteraard op uw helm. Tevens ontvangt u een sticker voor op uw tas voor wanneer u uw tas in 
bewaring wilt geven en welke u na het tonen van uw startnummer weer kunt ophalen. De 
organisatie is niet verantwoordelijk voor zoek geraakte spullen. 
 
 
 

mailto:wedstrijd@tvdebollenstreek.nl
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N.T.B. leden  opgelet 
De N.T.B. leden met een A licentie dienen deze bij melding op het wedstrijdsecretariaat met 
pasfoto te tonen. Bij het ontbreken hiervan dient men een daglicentie aan te schaffen. 
 
Tijdregistratie 
Bij deze wedstrijd wordt gebruik gemaakt van het 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 welke 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 de website van Mylaps. 
 
Startnummers 
De startnummers dienen tijdens het fietsen op de rug en tijdens het lopen op de borst gedragen te 
worden.  
 
Gebruik wetsuit 
De deelnemers aan de wedstrijd in het Oosterduinsemeer worden aangeraden gebruik te maken 
van een wetsuit. Zie zwemreglement. 
 
Valhelm hoofdzaak 
Het dragen van een goed gekeurde fietshelm tijdens het fietsonderdeel is verplicht! Zie ook fiets 
reglement. 
 
Wissel zone  
Op vertoon van uw startnummer kunt u uw fiets in de bewaakte wisselzone plaatsen. Zorg ervoor 
dat de sticker op uw fiets is geplakt en dat uw helm met helmstickers op uw hoofd geplaatst is. Om 
13:00 uur wordt de bewaking van de wisselzone opgeheven. Wanneer u uw fiets gaat plaatsen of 
ophalen, hindert u dan niet de deelnemers die in de wedstrijd zijn. Na afloop kunt u op vertoon van 
uw startnummer uw fiets weer meenemen uit de wisselzone. 
 
Omkleden 
Er zal een eenvoudige en beperkte mogelijkheid zijn om zich afgeschermd om te kleden  
 
Afgifte tassen 
Bij de wisselzone kunt u uw bestickerde tas afgeven. Na het tonen van uw startnummer krijgt u 
deze weer terug. We zullen zo goed mogelijk op u spullen letten maar de organisatie is niet 
verantwoordelijk voor zoek geraakte of gestolen spullen 
 
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 steeds zoveel mogelijk rechts te houden tenzij specifiek aangeven door de organisatie  
Passeer nooit de afzetting. 
 
EHBO 
EHBO is gedurende de gehele triathlon paraat bij alle onderdelen. 
Huisartsenpost Voorhout Rijnsburgerweg 4b, 2215RA Voorhout, tel. 0252-240212, eerst bellen  

 
Verzorging 
Op het loopparcours en na de finish van de drie onderdelen, is sportdrank en water te verkrijgen. 
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Triathlon Noordwijkerhout 

 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door  Triathlon Vereniging de Bollenstreek 
We vinden het belangrijk om een laagdrempelig evenement te organiseren in een ontspannen 
sfeer. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

www. tvdebollenstreek.nl 
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De triathlon wordt mogelijk gemaakt door: 
 

 
Glas en Schilderwerken Th.M. Bader 

Autobedrijf A.C.H. Kleverlaan 
de Hardloopwinkel 

Duursport.nl 
Warmerdam Spoelbedrijf BV 

Diesveld VMS vakgarage 
Aannemingsbedrijf Sporto 

Looijestijn Tweewielerspecialist 
Slagerij Jan van Kampen 

Arthur Lunchroom 
Van Eeden De Echte Bakker 

Tweewielers Henk Zwaan 
Leo Kruik sport en ontspanningsmassage 

Heemskerk Straatreiniging 
Hotel Restaurant Het Wapen Van Noordwijkerhout 

Dutch Food Concepts 
de NSL 

Sport Medische Praktijk, Noordwijk 
Gemeente Noordwijk 

Zwemvereniging Noordwijkerhout 
 
 
 

Dank aan onze sponsors 
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Waar 
 
 

Het zwemonderdeel zal plaatsvinden in het Oosterduinse Meer te Noordwijkerhout en het fiets- en 
loopparcours vindt plaats rondom het Oosterduinse Meer.  
De wisselzone en de start finish locatie is op ca. 200 meter afstand van het wedstrijd secretariaat 
welke zich bevindt in de kantine van camping Solassi 
 
 
Parkeren 
 
Er zijn geen parkeerplekken in de directe nabijheid van de wedstrijdlocatie. Parkeren kan het beste 
op de Brink in Noordwijkerhout (gratis) of op het parkeerterrein van  Langevelderslag (betaald), 
beide op ca. 2 km afstand van de wedstrijdlocatie 
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Aanmelden 
 
U komt (na het parkeren)  met de fiets naar camping Sollasi, waar in de kantine van de camping 
het wedstrijdsecretariaat zich bevindt. Meld u eerst bij het wedstrijdsecretariaat. Hierna gaat u 
lopend met uw fiets aan de hand naar de wisselzone. (ca. 200 meter) 
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Prijsuitreiking 
 
 
De prijsuitreiking voor de 1/8e  en de 1/4e  wedstrijd zal om 12:30 uur plaatsvinden voor de kantine 
van camping Sollasi 
De uitslagenlijst wordt geplaatst op de website van de NTB 
 
 
 
Totaal prijzenpakket Wedstrijd: 
 
1/8e wedstrijd: 1e,2e,3e plaats mannen en 1e,2e,3e plaats vrouwen 
1/4e wedstrijd: 1e,2e,3e plaats mannen en 1e,2e,3e plaats vrouwen 
 
En een diner-bon van 50,- voor de eerste Noordwijkerhouter beschikbaar gesteld door het Wapen 
van Noordwijkerhout 
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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 18 jaar voor de kwart en 

16 jaar voor 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 de NTB website) 
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Zwem onderdeel wedstrijd 1/4 en 1/8 Triathlon 

 
 
Voor de start van het zwemmen kunt u uw fiets en fiets- en loop spullen plaatsen in de wisselzone. 
Hierbij wordt uw fiets en fietshelm 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. 
De kwart serie zwemt  2 ronden van 500 m. De achtste serie zwemt 1 ronde. De kwart serie zal om 
09:00 van start gaan en de achtste serie om 09:30 
Bij het beëindigen van het zwemonderdeel loopt u over de mat welke uw einde zwemtijd registreert.  
Vervolgens verlaat u lopend de wisselzone met de fiets in uw hand en de helm op en vast. 
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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.  
6. Voor de kwart serie worden er 2 ronden van 500m gezwommen. Voor de achtste serie 

wordt er 1 ronde van 500m gezwommen. 
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. 
 

 

 

Met dank aan onze sponsors 
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Beschrijving fietsparcours 

 
1e fietsronde voor kwart en achtste afstand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start fietsen 
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2e-3e-4e fietsronde kwartafstand 
2e fietsronde achtste afstand 
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Laatste (5e)  fietsronde kwart afstand 
Laatste (3e) fietsronde achtste afstand 

 
 

 
 
 
Bij het verlaten van de wisselzone loopt u met uw fiets tot de markering waar u mag opstappen. U 
rijdt rechts op het fietspad. U volgt dit fietspad en de aanwijzingen van de vrijwilligers totdat u via 
de Boekhorsterweg rechtsaf de Langevelderweg opdraait. Vervolgens met de klok mee over 
Duinschoten, Ruigenhoekerweg, Oosterduinen en de Boekhorsterweg weer naar de 
Langevelderweg. Na 5 rondes voor de 1/4e  of 3 rondes voor de 1/8e  verlaat u het fiets parcours 
via de Boekhorsterweg en het fietspad terug naar de wisselzone.  
Op de aangegeven punten staan vrijwilligers en verkeersregelaars die u de weg wijzen. Houd 
rechts en houd u aan de verkeersregels. Het pad bij de fietsstart en finish is in het begin smal, 
fiets voorzichtig! 
 

Fietsfinish 



pagina -17- 

Fiets reglement 
 

1. Bij de 1/4e  triathlon fiets u 5 ronden, neemt u deel aan de 1/8e  triathlon dan fietst u 3 
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 goedgekeurde fietshelm 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.  
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. Indien u betrapt wordt op stayeren, dan wordt een blauwe kaart getoond. U moet dan aan 
het einde van het fietsparcours  plaatsnemen in de “strafbox”. U moet zich zelf aldaar 
melden en de opgelegde tijdstraf uit zitten. Vergeet je je te melden in de strafbox dan wordt 
je gediskwalificeerd. 

12. Tijdens het fietsen is er geen verzorging. 
13. Het dragen van oortjes om muziek te luisteren is niet toegestaan. 
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Beschrijving loopparcours 
 

 
 

 
 
Afstappen voor de markering en lopend naar de wisselzone 
 
Nadat uw fiets in de wisselzone is geplaatst kunt deze verlaten in de aangegeven richting.  
Vanaf de wisselzone loopt u een heen en weer parcours van 2,5 km. 
De kwartserie loopt deze 4 maal heen en weer en de achtste serie loopt deze twee maal heen en 
weer. Bij het 2,5 km keerpunt en na de finish is er een verzorgingspost met water en sportdrank 
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Loop reglement 
 

1. Deelnemers aan de 1/4e  Triathlon lopen 4 maal heen en weer (totaal afstand 10 km) 
2. Deelnemers aan de1/8e  Triathlon lopen 2 maal heen en weer (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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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 ronden 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 of twee 
startnummers 

8. Bevestig de Mylaps chip om een van je enkels. 
9. Plak je sticker voor je fiets goed zichtbaar op je fiets 
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 startserie 
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 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! 
 

Leo Kruik sport en ontspanningsmassage 
Camping Sollasi 

Politie | Den Haag | District 6 
Arriva 

Alle sponsors 
Gemeente Noordwijkerhout 

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

Nightforce 
Zwemvereniging Noordwijkerhout 

Leden van de a.v. N.S.L. 
De Spartaan 

N.R.B. Noordwijk 
En vele andere vrijwilligers 

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

Triathlon Vereniging de Bollenstreek 
met als clubsponsors: 

DIO fysiotherapie, Went administratie & belastingadvies en Gebr. Van der Putten 
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Volgend jaar is de Triathlon van Noordwijkerhout op 

 

zondag 18 juni 2023 

 

Iedereen bedankt en tot volgend jaar! 
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