Beste triatleet!
Op zondag 3 juni is het zover. Dan sta jij aan de start van de Triathlon 010 editie 2018. Ook dit jaar
wordt het Triathlon 010 ingeluid met het NK Sprint op zaterdag 2 juni. Daar gaan de beste triatleten
van Nederland de strijd met elkaar aan voor de Nederlandse titel. Uiteraard zijn jullie van harte welkom
op deze dag.
In dit speciaal voor onze deelnemers geschreven document geven we jou alle essentiële informatie
voor een succesvolle dag. Bestudeer alle info daarom goed zodat 3 juni een onvergetelijke dag wordt.
Deze deelnemersinformatie bestaat onder andere uit:
-

Bereikbaarheid
Ophalen startbewijs en overige materialen
Faciliteiten bij start/ finish
Programma
Wedstrijd informatie
Parcours
Toeschouwers
Wedstrijdreglement

Hoewel met de grootst mogelijke zorg samengesteld, kunnen er onderdelen uit deze
deelnemersinformatie de komende week nog veranderen. Voor de meest up-to-date informatie
verwijzen we je dan ook graag naar onze website www.triathlon010.nl onze Facebook pagina
www.facebook.com/triathlon010 en ons Twitter account www.twitter.com/010triathlon
We wensen je succes met de laatste voorbereidingen en zien je graag op 2 & 3 juni bij de WillemAlexander baan in Rotterdam,
SportVibes
Organisatie Triathlon 010
info@triathlonseries.nl

Bereikbaarheid
Triathlon 010 wordt georganiseerd bij de Willem-Alexander roeibaan in Rotterdam. De adresgegevens:
Willem-Alexander Baan
Nely Gambonplein 1
2761 EH Zevenhuizen (Rotterdam)
Auto
De Willem-Alexander Baan is gemakkelijk bereikbaar per auto.
Vanaf de A12 (Den Haag – Gouda)
• Afslag 9 Zevenhuizen, N219 volgen richting Zevenhuizen.
• Na ongeveer 3 km op de rotonde rechtsaf de Zuidplasweg op.
• Neem de volgende rotonde driekwart (linksaf) en ga de Van Oudheusdenweg op.
• Ga over de Koningsbrug en vervolg je weg rechtdoor op de Van Oudheusdenweg.
• Na ruim 2 km rechtsaf naar de Slingerweg. Dit is de toegangsweg tot de Willem-Alexander
Baan.
Vanaf de A20 (Gouda- Rotterdam)
• afslag 17 Nieuwerkerk aan de IJssel, N219 volgen richting Zevenhuizen.
• Na ongeveer 3 km op de rotonde linksaf de Zuidplasweg op.
• Neem de volgende rotonde driekwart (linksaf) en ga de Van Oudheusdenweg op.
• Ga over de Koningsbrug en vervolg je weg rechtdoor op de Van Oudheusdenweg.
• Na ruim 2 km rechtsaf naar de Slingerweg. Dit is de toegangsweg tot de Willem-Alexander
Baan.
Vanuit Nesselande
• Volg de Brandingdijk.
• Ga bij de Shell rechtdoor en steek de Groenewegbrug over.
• LET OP: de borden ‘Rottemeren’ en ‘Willem-Alexander Baan’ geven hier linksaf aan. Dit is
onjuist, deze weg loopt dood.
• Ga bij de stoplichten linksaf de N219 op richting Zevenhuizen.
• Na ongeveer 1,5e km op de rotonde linksaf de Zuidplasweg op.
• Neem de volgende rotonde driekwart (linksaf) en ga de Van Oudheusdenweg op.
• Ga over de Koningsbrug en vervolg je weg rechtdoor op de Van Oudheusdenweg.
• Na ruim 2 km rechtsaf naar de Slingerweg. Dit is de toegangsweg tot de Willem-Alexander
Baan.
Parkeren
Op het finish eiland in de directe omgeving van de start- en finishfaciliteiten is parkeergelegenheid
beschikbaar. Deelnemers aan de Triathlon 010 en toeschouwers kunnen parkeren op het
parkeerterrein aan de Slingerkade vlakbij het finish eiland.
We raden aan om ruim voor jouw starttijd te vertrekken, zodat je rustig een parkeerplek kunt zoeken
en om zoveel mogelijk samen te reizen.

Ophalen startbewijs
Jouw startbewijs voor Triathlon 010 kun je vanaf 08.30 uur ophalen bij de REGISTRATIE BALIE op de
eerste etage van het clubgebouw van de Willem Alexander Baan. Zorg ervoor dat je van tevoren je
eigen startnummer weet! Deze kan je vanaf 30 mei vinden op de startlijsten op www.triathlon010.nl
Je ontvangt hier van ons:
•
•
•

Badmuts (zwemmen)
Zadelpennummer (fiets)
Startnummer

Vooraf besteld/gereserveerd:
•

Chip tbv tijdswaarneming *

*Als je bij inschrijving geen eigen chipnummer hebt ingevoerd, ligt er een chip + bandje voor bevestiging
om je enkel voor je klaar.
Een uur voorafgaand aan jouw startserie kun je jouw startbewijs en materialen ophalen bij de
registratie balie. Het dragen van de badmuts is verplicht tijdens het zwemmen. Omdat het
startnummer bij het fietsen achterop en bij het lopen voorop gedragen dient te worden, is het aan te
raden een startnummerband te gebruiken. Deze is op locatie te koop bij onze partner Dare2Tri of via
de website https://www.dare2tri.com/trigear
Om de wisselzone (WZ) optimaal te kunnen gebruiken en de registratie geleidelijk over de dag te laten
verlopen, worden alle deelnemers verzocht zich aan onderstaand schema te houden. Wanneer de
wisselzone sluit dien je ook jouw fiets weg te halen.

ZONDAG 3 JUNI 2018
Starttijd
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.30 uur

Aanmelden registratiebalie
vanaf 08.30 uur
vanaf 09.30 uur
vanaf 10.30 uur
vanaf 11.30 uur
vanaf 12.30 uur
vanaf 13.30 uur
vanaf 14.00 uur

WZ open
8.55 uur
9.55 uur
10.55 uur
11.55 uur
12.55 uur
13.55 uur
14.30 uur

WZ sluit
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
19.30 uur

Ophalen fiets
Heb je een fiets gereserveerd? Dan staat deze voor je klaar bij de stand van onze partner 2Ride.nl
Op locatie zijn zij het hele weekend aanwezig met een stand, in deze stand kun je de fiets voorafgaand
aan jouw startserie ophalen. Nog geen fiets gereserveerd? Check de website via
http://www.racefietstehuur.nl/aanvraagformulier/
Faciliteiten bij start/ finish
De Triathlon 010 start in het water van de Willem-Alexander roeibaan en finisht recht voor het
hoofdgebouw. Het terrein zal op zondag 3 juni openen om 8.30 uur.
Meld je direct bij aankomst op de start-/ finishlocatie bij de registratiebalies, die zijn gesitueerd op de
eerste etage van het hoofdgebouw. Laat bij aanmelding je ID en/of licentie zien bij de organisatie.
In het hoofdgebouw zijn verder op de begane grond vier kleedkamers met gratis lockers en douches
te vinden. Op de eerste verdieping is het sportcafé te vinden met een groot overdekt terras van waaruit
je vrij uitzicht hebt op een groot gedeelte van het parcours. Jouw supporters zijn hier van harte welkom
om je aan te moedigen.
Ook buiten aan de finish is er voor jouw supporters voldoende gelegenheid jou aan te moedigen.
Daarnaast zijn hier diverse catering mogelijkheden met een assortiment aan eten en drinken.
Starttijden
10.00 uur –
11.00 uur –
12.00 uur –
13.00 uur –
14.00 uur –
15.00 uur –
16.30 uur –

startwave 1 – sprint afstand (individueel)
startwave 2 – sprint afstand (individueel + estafette)
startwave 3 – sprint afstand (individueel)
startwave 4 – sprint afstand (individueel)
startwave 5 – sprint afstand (individueel)
startwave 6 – kwart afstand (individueel + estafette)
startwave 7 – kwart afstand (individueel)

Wisselzone
Een uur voor de start van iedere startwave is de wisselzone open voor de deelnemers van de
desbetreffende startwave.
Plaats je fiets en de materialen die je nodig hebt tijdens het hardlopen in de Wisselzone bij het nummer
overeenkomend met je startnummer. Bij de incheck wordt je fiets door de official(s) van de NTB
gecontroleerd op stuur, remmen en uitstekende of loszittende delen. Aan je fiets dien je het
zadelpennummer te bevestigen wat je bij de registratie balie hebt ontvangen.
Een helm is verplicht. De helm wordt in de wisselzone gecontroleerd op deugdelijkheid en moet
vastgegespt op je hoofd zitten op het moment dat je de wisselzone in wilt. Na afloop van jouw triathlon
kun je hier jouw materialen (fiets) alleen op halen op vertoon van je startnummer wat moet
corresponderen met het nummer op de fiets.

Prijsuitreiking
Uiteraard worden de winnaars van de dag gehuldigd tijdens een korte prijsuitreiking. De overall
winnaars van de sprintafstand worden gehuldigd op het podium rond 15.15 uur. De snelste atleten
van de kwart afstand worden gehuldigd rond 19.15 uur.
Let op: het wedstrijd vak is komen te vervallen.
Fietscontrole
Jouw fiets wordt gecontroleerd bij het betreden van de wisselzone. Zorg er dus voor dat jouw fiets in
goede conditie is (goed werkende remmen en denk ook aan einddoppen op het stuur). Vergeet geen
helm mee te nemen want deze is verplicht!
Stayeren
Stayeren tijdens Triathlon 010 is niet toegestaan. Om deze reden wordt een tijdritfiets en fiets met
dichte wielen wel toegelaten.
Verzorging
Op het hardloopparcours is er zowel voor de sprintafstand als voor de kwartafstand een
verzorgingspost aanwezig met water en sportdrank. Tijdens het fietsen adviseren we om een bidon
met water mee te nemen en/of een energiereep/energiegel (tijdens de kwartafstand).
Na de finish is er een verzorgingspost ingericht met water, energiedrank en een stuk fruit.

Parcours sprint afstand

Parcours kwart afstand

Briefing
10 minuten voor de start van elke startwave vindt de briefing plaats op de zwemsteiger. Per wave
krijgen de deelnemers hier de laatste update over het parcours. Alle essentiële informatie wordt dan
nogmaals doorgenomen. Om de veiligheid voor alle deelnemers te waarborgen, is het voor alle
deelnemers verplicht deze briefing bij te wonen.
Programma zondag 3 juni 2018
08.30 uur
09.00 uur
09.50 uur
10.00 uur

Evenementen terrein geopend, ophalen startbewijzen mogelijk
Wisselzone geopend voor sprint triathlon startwave 1
Briefing sprint triathlon startwave 1 (bij start)
START sprint triathlon startwave 1

09.30 uur
10.00 uur
10.50 uur
11.00 uur

Ophalen startbewijzen mogelijk sprint triathlon startwave 2
Wisselzone geopend voor sprint triathlon startwave 2
Briefing sprint triathlon startwave 2 (bij start)
START sprint triathlon startwave 2 (individueel + estafette)

10.30 uur
11.00 uur
11.50 uur
12.00 uur

Ophalen startbewijzen mogelijk sprint triathlon startwave 3
Wisselzone geopend voor sprint triathlon startwave 3
Briefing sprint triathlon startwave 3 (bij start)
START sprint triathlon startwave 3

11.30 uur
12.00 uur
12.50 uur
13.00 uur

Ophalen startbewijzen mogelijk sprint triathlon startwave 4
Wisselzone geopend voor sprint triathlon startwave 4
Briefing sprint triathlon startwave 4 (bij start)
START sprint triathlon startwave 4

12.30 uur
13.00 uur
13.50 uur
14.00 uur

Ophalen startbewijzen mogelijk sprint triathlon startwave 5
Wisselzone geopend voor sprint triathlon startwave 5
Briefing sprint triathlon startwave 5 (bij start)
START sprint triathlon startwave 5

13.30 uur
14.00 uur
14.50 uur
15.00 uur

Ophalen startbewijzen mogelijk kwart triathlon startwave 1
Wisselzone geopend voor kwart triathlon startwave 1
Briefing kwart triathlon startwave 1 (bij start)
START kwart triathlon startwave 1 (individueel + estafette)

15.00 uur
15.30 uur
16.20 uur
16.30 uur

Ophalen startbewijzen mogelijk kwart triathlon startwave 2
Wisselzone geopend voor kwart triathlon startwave 2
Briefing kwart triathlon startwave 2 (bij start)
START kwart triathlon startwave 2

20.30 uur

Sluiting evenementen terrein

De Triathlon 010 bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Start (in het water)
Zwemparcours
Wisselzone
Fietsparcours
Wisselzone
Hardloopparcours
2 verzorgingsposten (Fruit, Water & sportdrank)
Finish

In vergelijking met voorgaande jaren wordt op 3 juni de sprintafstand afgelegd, maar is ook de kwart
triathlon terug van weggeweest! Sta je aan de start van de sprint triathlon dan begin je met 750 m
zwemmen, vervolgens fiets je 20 km, waarna je afsluit met een hardloopronde van 5 km. Doe je mee
aan de kwart afstand? Dan start je met 1 kilometer zwemmen, fiets je daarna 40 kilometer en eindig
je met 10 kilometer hardlopen.
Het parcours gaat over gedeeltelijk afgesloten fietspaden en openbare weg. Het parcours zal zo veel
mogelijk verkeersvrij worden gehouden door onze verkeersmaatregelen en vrijwilligers. Het blijft
mogelijk dat onverwachts iemand het parcours kan betreden, blijf daarom alert. Volg altijd de
aanwijzingen van de organisatie (verkeersregelaars) op en waarschuw mede triatleten bij gevaarlijke
situaties.
Tijdmeting
De tijdsmeting tijdens Triathlon 010 wordt verzorgd door My Laps. Elke deelnemer en elk estafette
duo/ trio draagt een chip die om de enkel moet worden bevestigd. Het is belangrijk deze chip op de
juiste wijze te bevestigen. Individuele deelnemers dienen de chip de gehele wedstrijd te dragen,
estafette teams geven de chip over aan hun teamgenoot.
Als je geen chipnummer hebt ingevuld bij inschrijving, ontvang je van ons een groene chip. Deze hoeft
niet terug ingeleverd te worden. Bewaar deze goed voor een volgende editie.
Uitslagen
Direct na de finish van de laatste deelnemer zijn de uitslagen te vinden op www.triathlon010.nl

Toeschouwers
Jouw toeschouwers zijn van harte welkom op de start-/ finishlocatie, vanaf hier is jouw prestatie goed
te volgen en zijn alle faciliteiten aanwezig. Ook toeschouwers kunnen hun auto gratis parkeren op het
parkeerterrein aan de Slingerkade.
Tevens zijn er diverse cateringfaciliteiten aanwezig voor zowel de toeschouwers als de deelnemers.
Het is mogelijk om zowel met cash te betalen als per pin te betalen.
Wedstrijdreglement

Vragen?
Mocht je na het lezen van alle informatie nog vragen hebben: check dan de FAQ's op onze website of
stuur je vraag naar info@triathlonseries.nl
Volg ons de komende weken nog via onze Facebook www.facebook.com/triathlon010 en
Twitter pagina www.twitter.com/010triathlon voor het laatste nieuws.

