
 
 

 
 
Triathlon Alphen 26 september 2021 

Beste deelnemers, vrijwilligers, relaties en sponsors, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en informatie 

over de 6e editie van de Triathlon Alphen. 

Over ruim twee weken is het zover! Nadat we vorig jaar de wedstrijd 

vanwege de Corona-maatregelen moesten annuleren, kunnen we op 

zondag 26 september gelukkig weer samen sporten! Wat kijken we uit 

naar alle fanatieke en vrolijke gezichten op ons wedstrijdterrein! 

We zijn als organisatie volop bezig met de laatste ‘puntjes op de i’.  

In onze voorbereiding, maar ook in de informatie richting jullie, houden 

we rekening met de huidige coronamaatregelen. Dit betekent helaas 

vooralsnog, dat onze wedstrijd zonder publiek is. 

Blijkt tijdens de komende persconferentie, dat de maatregelen na  

20 september veranderen, dan laten we dit uiteraard weten. 

In de week voor de wedstrijd ontvangt iedere deelnemer het digitale 

programmaboekje met daarin de meeste belangrijke en praktische 

informatie. Tot die tijd is op onze website www.triathlonalphen.nl al veel 

informatie vinden over bijvoorbeeld het programma en het parcours.  

Voor nu, veel leesplezier en nog een goede trainingstijd gewenst tot aan 

de 6e Triathlon Alphen op 26 september! 

Namens de organisatie,  

Belinda van Alphen  

 

  

http://www.triathlonalphen.nl/
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ALGEMENE MAATREGELEN COVID-19     
 

Algemene hygiënemaatregelen 

• Blijf bij klachten thuis. 

• Pas regelmatig handhygiëne toe: 

o vóór het eten en vóór het klaarmaken van eten 

o na het toilet bezoek 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze 

direct weg. Pas daarna direct handhygiëne toe. 

• Vermijd aanraking van het eigen gezicht: kom niet aan mond, neus 

en/of ogen. 

• Houd buiten de wedstrijd 1,5 meter afstand tot andere personen; 

dus ook bij de aanmeldbalie, onderweg naar de wisselzone en na de 

finish. 

 

Aanmelden op het terrein 

• Meld je eerst bij het inschrijfbureau 

• Zorg dat je alle gezondheidsvragen met ‘nee’ kunt beantwoorden 

(zie onder). Beantwoord je toch een vraag met ja? Kom dan niet 

• Na aanmelding en het ontvangen van het startbewijs loop je door 

naar de wisselzone 
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Rondom de wedstrijd 

• Volg de instructie van organisatie en vrijwilligers op om te 

voorkomen dat er op één plek te grote groepen aanwezig zijn 

• Geen toegang voor publiek 

• Voor wat betreft de onderdelen: 

o Zwemmen: houd waar mogelijk afstand en geef elkaar de 

ruimte bij het in en uitgaan van het water 

o Fietsen: stayeren is niet toegestaan, inhalen conform 

afstandsregels 

o Lopen: houd waar mogelijk voldoende afstand 

• Verzorging: bekers worden niet aangereikt, deze pak je zelf van de 

kraam. Na de finish zal er water en fruit klaar liggen. Geef elkaar 

ook daar de ruimte en houd afstand. 

• Prijsuitreiking: De publieke ruimte is dit jaar beperkt, dus op 

wedstrijddag wordt via de speaker bekend gemaakt hoe en waar de 

prijsuitreiking plaatsvindt.  

 

Na afloop 

• Nadat je bent gefinisht, zorg je dat jouw materialen snel uit de 

wisselzone gehaald zijn en blijf je niet te lang hangen op het terrein. 

Zo voorkomen we dat het te druk wordt. 

 

 

KUN JE NIET MEEDOEN? MELD JE AF  
Er staan mensen op de reservelijst, die graag mee willen doen aan 

Triathlon Alphen. Kun je niet deelnemen? Meld je dan af, zodat de mensen 

op de wachtlijst een plekje krijgen.  

Annuleren kan via mijn.triathlonbond.nl  

De annuleringsvoorwaarden staan op onze website. 
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PUBLIEK HELAAS NIET WELKOM 

Zoals het er nu naar uit ziet, mag de wedstrijd alleen plaatsvinden zonder 

publiek. Mocht dit op het allerlaatste moment veranderen, dan laten we 

dat uiteraard weten.  

We vragen alle deelnemers om alleen te komen. Alleen deelnemers en 

geregistreerde vrijwilligers krijgen namelijk toegang tot het 

wedstrijdterrein. Rondom de start, finish en wisselzone zullen hekken 

staan, zodat het terrein vrij blijft van publiek. Wij vinden dit ontzettend 

jammer, omdat ons terrein altijd een gezellig sfeertje krijgt door het 

publiek. Gelijke tijd zijn we enorm blij, dat we van de gemeente Alphen 

aan den Rijn toestemming hebben om de wedstrijd door te laten gaan. 

Hopelijk mogen we volgend jaar weer in alle gezelligheid met 

toeschouwers onze wedstrijd organiseren, en wie weet wat de 

persconferentie nog brengt! 

 

AFVAL WEGGOOIEN? ALLEEN IN 

MILIEUZONE! 

Triathlon Alphen vindt plaats in het ‘Groene Hart’ van 

Nederland, een prachtig gebied, dat we graag groen 

houden. Daarom zullen we zowel op het fiets- als op 

het loopparcours milieuzones inrichten, waar je je afval kunt weggooien 

tijdens de wedstrijd. Ook in de wisselzone kun je je afval kwijt. Officials 

zullen atleten, die afval buiten de milieuzone van zich afgooien bestraffen 

met een tijdstraf. De milieuzones worden met borden langs het parcours 

aangegeven.  

 

 

http://www.triathlonclubalphen.nl/wedstrijd/nieuws/23-nieuws/44-massage
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SPORTVOEDING VAN TORQ 

Tijdens de wedstrijd wordt er bij de verzorgingsposten op het 

loopparcours naast water, sportdrank van TORQ uitgedeeld.  

Bovendien kan iedereen met 10% korting sportvoeding van TORQ 

bestellen met de code alphen10. Je mag deze code delen. Graag zelfs, 

want bestellingen met onze kortingscode dragen bij aan de sponsoring 

van Triathlon Alphen. 
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STRAFBOX BIJ STAYEREN 

Omdat de strafbox voor een aantal atleten relatief onbekend is, bij deze 

een korte uitleg. 

 

Als een atleet tijdens het fietsen betrapt wordt op stayeren ( minder dan 

12 meter achter een andere atleet fietst), dan toont de official een blauwe 

kaart. De atleet moet zich vervolgens in de strafbox melden om een 

tijdstraf uit te zitten. De tijdstraf varieert per afstand: 1 minuut op de 

sprint, 2 minuten op de kwart. 

De strafbox vind je vlak voor de wisselzone. Stap van je fiets, vermeld je 

startnummer en de kaart die je gekregen hebt en verlaat de strafbox pas 

nadat de official het sein “GO” gegeven heeft. 

Vergeet een atleet zich te melden in de strafbox? Dan wordt de niet-

uitgezeten tijdstraf direct omgezet in een diskwalificatie. Officials 

registreren tijdens de wedstrijd alle uitgedeelde gele en blauwe kaarten. 

Deze registratie wordt na de wedstrijd vergeleken met de registratie van 

de uitgezeten tijdstraffen. 
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SPONSORS TRIATHLON ALPHEN 

ZILVER SPONSORS 
 

       

 
 
 

BRONS SPONSOR 
 

          

 
 

KOPER SPONSORS 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

https://bahlmann.jouwsportzaak.nl/
https://www.vanderwerffgroep.nl/
http://www.ikwilopslagruimtehuren.nl/
http://www.runningwalkingcenter.nl/
http://www.odijkmode.nl/
http://www.gromaxverhuur.nl
https://www.uipkesvloeren.nl/
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MATERIAAL SPONSORS 

 
 

  
 
 

                                      
 

 
        
 
   

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.skyline-prorent.nl/
https://www.westerengh.com/
http://www.adal.nl
http://www.lidl.nl
https://www.avifauna.nl/
https://www.e-powersport.eu/
https://www.kruijdenberg.nl/
https://www.fietsspecialist.nl/

