Beste atleet,

Even update van Triathlon Alphen, want we hebben goed nieuws.
Het zal je niet ontgaan zijn, dat de coronamaatregelen vanaf 25 september worden versoepeld. Dit
betekent dat er ook wat wijzigingen zijn bij ons evenement. We zetten ze kort voor je op een rij.











De anderhalve meter regel vervalt. Gezellig bijpraten met andere atleten, een official of
vrijwilliger ? Het mag weer !
Publiek is welkom! Omdat we als doorstroomevenement worden gezien, is het niet nodig
dat publiek een coronatoegangsbewijs toont. We zullen de extra hekken rondom start en
finish weghalen, zodat het publiek net als andere jaren de atleten van dichtbij kan
aanmoedigen.
Ook zullen we het evenementen terrein aankleden met wat afhaalmogelijkheden als koffie,
ijs, friet en frisdrank. Het aantal kramen zal beperkt zijn en helaas mogen de picknickbanken
niet geplaatst worden. Breng je supporters mee die toch even willen zitten, denk dan zelf aan
een kleedje of klapstoel.
Voor zowel atleten als publiek blijft gelden: heb je klachten; blijf thuis. Bij de registratiebalie
zullen we atleten hier nog specifiek naar vragen. Een coronatoegangsbewijs is ook voor
atleten niet nodig.
Onze vrijwilligers zullen net als andere jaren de medailles persoonlijk overhandigen en de
prijsuitreiking kan weer in haar originele vorm plaatsvinden. Het is de 6e editie, we mogen
namens Lidl de atleten die als 6e per afstand finishen in het zonnetje zetten, net als de
laatste atleet per afstand.
De laatste wedstrijd informatie ontvangen jullie volgende week in het programmaboekje.
Verder houden we onze website zoveel mogelijk up-to-date. Wist je bijvoorbeeld dat de
watertemperatuur nu 18,5 graden is en dat je zelf mag bepalen of je een wetsuit draagt ?

Tot slot. De gemeente heeft ons de vergunning gegund op basis van strengere corona
maatregelen. Zoals je bovenstaand leest, hebben we veel kunnen en mogen aanpassen. Maar
sommige zaken zijn zoals ze zijn. Dus sta je wat langer in de rij bij de registratiebalie of bij het
inchecken, moet je wat extra meters lopen in de wisselzone denk dan vooral : Het mag weer !
Gebruik de extra tijd voor een praatje met oude bekenden en maak nieuwe vrienden. Kortom
geniet volop van de 6e editie van Triathlon Alphen!

