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Voorwoord
Hoogeveen, oktober 2018

Beste deelnemers,
In samenwerking met WRV De Peddelaars, ZPC Hoogeveen, Hac ’63 en Sportief Hoogeveen
organiseren wij op vrijdag 12 oktober voor de derde keer de Bentinckspark Triatlon. Dit houdt
in 250 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer hardlopen. Er zijn
inschrijvingen voor zowel individuelen als teams (duo’s en trio’s).
Deelname betekent een bijdrage aan uw eigen gezondheid, mogelijkheden om het netwerk
uit te breiden of collegiale banden te versterken. Als voorbereiding op het evenement heeft u
de kans gekregen om trainingen te volgen bij één van de verenigingen. Hier is goed gebruik
van gemaakt. Wellicht hebt u besloten om na de triatlon de training voort te zetten.
Hopelijk werken de weersomstandigheden mee. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.
Succes met de laatste voorbereidingen en tot vrijdag 12 oktober!
Namens de organisatie.
Remco Bos (HAC’63)
Lucia Koobs (ZPC Hoogeveen)
Bertha Kroezen (Wrv de Peddelaars)
Roelie Meinen (Wrv de Peddelaars)
Sander Hoogeveen (Triatleet)
Stefan Freriks en Leny Oostenveld (Sportief Hoogeveen)
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Algemene informatie
Aanmelden tussen 14:00 - 14:30 uur in het Activum, Sportveldenweg
15:00 uur briefing
15:10 uur start groep 1 (individuele deelnemers)
15:25uur start groep 2 (individuele deelnemers)
15:40 uur start groep 3 (teams, duo’s en trio’s)
17:00 uur Prijsuitreiking
17:30 uur Borrel en buffet
Melden en omkleden
U dient zich aan te melden tussen 14:00 en 14:30 uur in het Activum, bereikbaar via de
hoofdingang (Sportveldenweg 2, 7902 NX Hoogeveen). Na 14:30 uur is het aanmelden
niet meer mogelijk. Dus zorg dat u op tijd komt.
Bij het aanmelden krijgt u het deelnemersnummer op de bovenarm en kuit met een stift
geschreven. Daarnaast krijgt u twee papieren startnummers met veiligheidsspelden voor de
onderdelen fietsen en hardlopen. Deze kunt u van te voren op de voor- en achterkant van uw
shirt vast maken. De fietsers dragen het nummer op de rug en de lopers dragen het nummer
op de borst.
In het Activum zijn kleedkamers beschikbaar om u om te kleden. Laat geen waardevolle
spullen achter in de kleedruimtes! In de hal van het Activum zijn kluisjes aanwezig.
Na het omkleden kunt u uw spullen bij uw fiets neerzetten. Dit geldt ook voor de deelnemers
die niet zwemmen. Indien u nog niet hoeft te starten dan kunt u plaats nemen op de tribune
bij het zwembad. De route naar de tribune wordt bij de hoofdingang van het zwembad
aangegeven.
Om 15.00 uur worden alle deelnemers bij elkaar geroepen voor een laatste briefing met
wedstrijdinformatie. Dit vindt plaats op de tribune.
Aansprakelijkheid – verantwoording
Voor verlies, diefstal of vermissing van goederen, materiaal of persoonlijke eigendommen is
de organisatie niet aansprakelijk.
Eigen risico
Deelname aan de triatlon geschiedt op eigen risico.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats in het sportcafé van het Activum. Er is een prijs voor de snelste
vrouw, snelste man en het snelste team.
EHBO
Tijdens de triatlon is er EHBO aanwezig. Deze zullen zich over het parcours verdelen.
Tijdsregistratie
Net als voorgaande editie wordt er gebruik gemaakt van een algemene klok. Ook dit jaar
proberen we om alle tussentijden van de verschillende onderdelen te registreren.
Hiervoor wordt er bij de in- en uitgang van het parc ferme geklokt. Er wordt niet gewerkt met
chipmatten en transponders.
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Finishen
Nadat u de finish lijn gepasseerd heeft, staan er tafels met drinken en fruit klaar. Ook de
zwemmers en fietsers die meedoen met een team (duo of trio), kunnen hier gebruik van
maken. In het Activum zijn ook douches beschikbaar. Hierna kunt u de andere deelnemers
gaan aanmoedigen of plaats nemen in het sportcafé.
Parkeergelegenheden
Mocht u met de auto komen dan kunt u het beste parkeren op de parkeerplaats tegenover
het Activum (Sportveldenweg 2, Hoogeveen).
Toeschouwers
Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen kunnen de toeschouwers niet op het
parcours komen. Wel bieden wij op verschillende plaatsen de mogelijkheid voor toeschouwers
en aanmoediging. Zie de plattegrond op pagina 11.
Uitslagen
De definitieve einduitslagen worden naderhand per e-mail toegestuurd naar alle deelnemers.
Vragen / opmerkingen
Bij vragen c.q. opmerkingen kunt u mailen naar bentinckspark@hoogeveen.nl
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Wedstrijdregelement onderdelen
Algemeen
Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie(wedstrijdleider, juryleden en
parkoerscontroleurs) op te volgen.
Zwemmen:
Er wordt een afstand van 250 meter gezwommen. Dit houdt in dat u 10 banen zwemt. U
wordt per baan ingedeeld met 3 tot 4 andere deelnemers.
• Na elk baantje dat u gezwommen heeft tikt u de kant aan.
• Houdt rekening met de overige deelnemers in uw baan. Houdt zoveel mogelijk rechts
aan waardoor snellere zwemmers u kunnen inhalen.
• Het startnummer dient met watervaste stift op uw bovenarm en kuit te staan.
Denkt u bij het verlaten van het zwembad aan uw eigen veiligheid! In de looppaden
liggen matten ter voorkoming van uitglijden, pas echter goed op het kan glad zijn.
• Er zullen tellers van de organisatie aanwezig zijn om e.e.a. te controleren. U bent zelf
verantwoordelijk voor het juiste aantal banen zwemmen.
• Bij nog 2 banen te gaan krijgt u een teken vanaf de kant.
Fietsen:
Er wordt een afstand van 10 kilometer gefietst. Dit houdt in dat u 14 ronden moet fietsen.
• Een fietshelm bij het fietsen is VERPLICHT.
• Het startnummer dient goed leesbaar op de rug te worden gedragen.
• U dient eerst uw helm vast te maken voordat u uw fiets mag pakken.
• Er mag niet gestayerd worden (ook in verband met veiligheid).
Stayeren is het zodanig vlak achter een voorganger fietsen dat men voordeel heeft
omdat de voorganger de wind ‘afvangt’. Triatlon is echter een individuele sport en het
fietsonderdeel moet worden gezien als een tijdrit. Stayeren is niet toegestaan in
triatlon Er moet ruim 5 meter netto tussenruimte tussen twee deelnemers. Om iedere
deelnemer geldt een ‘stayerzone’ van 10 meter lang.
• U mag pas na de opstapstreep, bij het verlaten van de wisselzone, starten met fietsen.
Vrijwilligers zullen u attenderen op het startpunt.
• Houdt rekening met de op-afritten van de wielerbaan i.v.m. scherpe bochten
• Er zullen tellers van de organisatie aanwezig zijn om e.e.a. te controleren. U bent zelf
verantwoordelijk voor het juiste aantal ronden fietsen.
Na het verlaten van de wisselzone dient u zoveel mogelijk rechts op de weg aan te houden.
Op de Bentincksdijk zal het midden van de weg worden aangeduid met een witte lijn en
pionnen. De midden streep mag je NIET overschrijden.
Lopen:
• Er wordt een afstand gelopen van 2,5 kilometer (5 rondes atletiekbaan)
• Het startnummer dient goed leesbaar op de borst te worden gedragen.
• Na het lopen staat er wat drinken en fruit klaar.
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Parc fermé (wisselzone)
Algemene regels parc fermé
•

De fietsenstalling is alleen toegankelijk voor deelnemers.

•

Je stalt je fiets op je eigen startnummer en je zet je fiets weer terug op je eigen plek.

•

Zorg er voor dat je fiets- loopspullen niet hinderlijk achterlaat voor andere
deelnemers.

•

Je mag pas fietsen wanneer je je helm hebt vastgemaakt.

•

In het parc fermé mag te allen tijde, niet worden gefietst. Na de afstapstreep moet er
gelopen worden. Na de opstapstreep mag er pas gefietst worden.

•

Na afloop van de wedstrijd kan elke deelnemer zijn of haar fiets tegen inlevering
van het startnummer weer in ontvangst nemen. Let op: het parc fermé blijft
bewaakt tot 19:00 uur.

Wisselen bij teams
Het wisselen bij de teams vindt plaats in de ‘wisselzone teams’ (zie plattegrond).
Trio’s / duo’s dienen als volgt van deelnemer te wisselen:
- van zwemmer naar fietser:
Aantikken van deelnemer in het wisselvak
Nadat de fietser is aangetikt in het wisselvak door de zwemmer, mag hij/zij haar fiets
pakken.
- van fietser naar loper:
Aantikken van deelnemer in het wisselvak
Nadat de fietser zijn/haar fiets heeft teruggezet op de eigen plek. Mag de loper worden
aangetikt in het wisselvak.
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Starttijden
Groep 1 – individueel
15.00 uur briefing
15.10 uur start
Let op: tussen 14:00 – 14:30 uur kunt u zich aanmelden.
Startnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Naam

Bedrijf

Hilda Rozema
Jaap Talen
Annuska Otten
Evelyn Bouwknegt
Femmieke Lovers
Marieclair Bijert
Robin Strijker
Carmen Moes
Marco Smit
Mike van puffelen
Ruben Schortinghuis
Roy Meinen
Wendy Moes
Sandy Put
Rik Wegman
Jitske Huizinga
Els Drost
Mireille Beukers
Ger Brakel
Ingrid Kollen
Johan Penninkhof

Swo De Wolden Hoogeveen
Particulier
L Otten BV
L Otten BV
L Otten BV
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Particulier
SWO De Wolden Hoogeveen
Metselbedrijf Meinen v.o.f.
Metselbedrijf Meinen v.o.f.
bySandy
Metselbedrijf Meinen v.o.f.
Metselbedrijf Meinen v.o.f.
L Otten BV
bySANDYhomestyling
Particulier
Particulier
Particulier

Baannummer
zwembad
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6

8

Groep 2 – individueel
15.00 uur briefing
15.20 uur start
Let op: tussen 14:00 – 14:30 uur kunt u zich aanmelden.
Startnr.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Naam

Bedrijf

Bert Kramer
Coralien
Wemmenhove
Henri Kramer
Hilko vos
Jan Mulderij
Paulien KaterbergSchonewille
Wilfred Stuiver
Renate Vinke
Hedda van der Veen
Ewout Verschuur
Dennis Haar
Daniel Botterfik
Winfred Boekhoudt
Pieter Nijmeijer
Sander Kikkert
Stefan Lunenborg
Tim Klok
Marvin Teunissen
Paul Schuiling
Remco Hoorn

Particulier
Particulier

Baannummer
zwembad
1
1

Particulier
Particulier
Mulderij & Partners B.V.
Mulderij & Partners B.V.

1
1
2
2

Mulderij & Partners B.V.
Particulier
Particulier
4-Feet Services
Printjob
Particulier
RENN4 VSO de Windroos
RENN 4 De Windroos
Printjob
MobiliteitNoord
Particulier
CrossFit 0528
CrossFit 0528
CrossFit 0528

2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
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Groep 3 – teams
15.00 uur briefing
15.40 uur start
Let op: tussen 14:00 – 14:30 uur kunt u zich aanmelden.
Startnr.
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Naam

Bedrijf

Carl Streutker,
Johan v/d Berg en Wilbert
Hepping
Frank Berting,
Ruud Kranenberg en
Ingmar Wilke
Rigtje Karssen en
Irma Nijland
Marjolijn Kracht,
Marjo Nijmeijer en
Corine Hummel
Nicolette Huijkman en
Margriet Westrik
Chantal Nijmeijer,
Ismael Jarif en
Kasper Kikkert
Marcel Vos,
Tom Steentjes en
Nina Holtkamp
Margreet Assen,
Chantal Aarts en
Gerna de Wit
Klaaske Kuiper,
Chantal Koops en
Tineke Lovers

SWO De Wolden
Hoogeveen

Baannummer
zwembad
1

SWO De Wolden
Hoogeveen

1

Uiterwijk Winkel
Verzekeringen
SWO DeWolden
Hoogeveen

2

Particulier

3

Vos Advies B.V.

3

Vos Advies B.V.

4

Vos Advies B.V.

5

RENN4 de Windroos

6

2
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Parkeerplaats bezoekers
Sportlaan, Hoogeveen
Kijk plaatsen toeschouwers
Looproute toeschouwers

Verkeersregelaars, geen toegang voor toeschouwers
Ingang
zwembad

Wielerbaan

Zwembad
Activum

Atletiekbaan

Parkeerplaats
bezoekers
Sportveldenweg
2, Hoogeveen
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Ingang
zwembad
Parc fermé
Wielerbaan
Zwembad
Activum

Ingang
Activum

Parkeerplaatsen Activum
Sportveldenweg 2, Hgv

Wisselzone teams
fietsroute richting wielerbaan
Atletiekbaan

hardlooproute vanaf parc fermé richting atletiekbaan
Looproute vanuit zwembad naar parc fermé
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Afstapstreep – fiets in

Opstapstreep – fiets
+ lopen uit

Wisselzone teams
Parc fermé (wisselzone)

Wisselzone teams
Zwembad

fietsroute
hardlooproute

Activum

looproute vanuit
zwembad richting parc fermé
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