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Welkomstwoord 
 

Voor u ligt of staat het programmaboekje van de 6e editie van de Triathlon Alphen. Na vijf succesvolle 

edities en een afgelasting vorig jaar vanwege Corona, kunnen we dit jaar gelukkig weer samen onze 

mooie triathlonsport beleven! ! Ja, samen! Samen met alle ingeschreven deelnemers, onze 

fantastische groep vrijwilligers, de officials, hulpverleners, sponsors én publiek! 

Als organisatiegroep waren er het hele jaar twijfels, veranderende omstandigheden, verschillende 

scenario’s en aanpassingen. Lange tijd leek het erop, dat de wedstrijd zonder publiek zou moeten 

plaatsvinden. Omdat we merkten dat er onder atleten een grote behoefte was aan überhaupt een 

wedstrijd, besloten we dat we de concessie ‘zonder publiek’ toch wilden doen. In de omgeving 

hadden we gezien dat een wedstrijd op zich al tot zo veel voldoening en enthousiasme leidt. En toen, 

twee weken voor ons evenement, kwam daar tóch nog een versoepeling; yes! We mogen mét 

publiek van start! Het resultaat van alle inspanningen zullen we op 26 september samen gaan 

beleven! 

Voor sommige van onze sponsoren was de tijd met Corona maatregelen lastiger dan voor anderen. 

Helaas hebben we van een aantal sponsoren afscheid moeten nemen. We willen hen nogmaals 

hartelijk danken voor de steun die we de afgelopen jaren mochten ontvangen. Uiteraard willen we 

ook alle trouwe én nieuwe sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan deze editie. Zonder deze 

support kan onze wedstrijd niet plaatsvinden. 

Over support gesproken; We zien onder de mails van ingeschreven deelnemers regelmatig een werk 

gerelateerde ‘handtekening’ staan. Voor iedereen met een sportieve groep collega’s of werknemers; 

denk voor volgend jaar eens aan onze Business Team Triathlon! Hierin nemen bedrijven het sportief 

tegen elkaar op, kun je sporten met je collega’s en support je ook nog eens de organisatie van deze 

mooie wedstrijd in het Groene Hart. 

De 6e Triathlon Alphen staat voor de deur, we wensen alle deelnemers veel succes met de laatste 

trainingsloodjes en zien jullie graag allemaal goed voorbereid aan de start van onze wedstrijd! 

 

Sportieve groeten namens de organisatie, 

Belinda van Alphen 
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Afstanden en programma 

Programma 
 

8.00 uur Wedstrijdsecretariaat open 

8.15 uur Wisselzone open  

9.10 uur Briefing deelnemers Sprint afstand 

9.15 uur Start atleten Dutch Adaptives 

9.30 uur 
Start wedstrijd Sprint Afstand Individueel, Estafette en Business 

Team Triathlon 

10.45 uur Briefing deelnemers Kwart afstand 

11.00 uur 
Start wedstrijd Kwart afstand Dames, Estafette en Business 

Team Triathlon 

11.10 uur Start wedstrijd Kwart afstand Heren 

11.45 uur Prijsuitreiking Sprint afstand 

14.15 uur Prijsuitreiking Kwart afstand 

14.45 uur Sluiting wisselzone 

 

Tijden zijn onder voorbehoud 

 

Afstanden 
 Zwemmen Fietsen Lopen 

Sprint Triathlon 750 mtr 22,9 km 5 km 

Kwart Triathlon 1000 mtr 42,7 km 10 km 
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De wedstrijd en prijzen 
 

Op het programma staan een Sprint en een Kwart triathlon. Deelname aan de Sprint triathlon is 

vanaf 14 jaar mogelijk, deelname aan de Kwart vanaf 18 jaar. 

Deelname geschiedt op eigen risico en tijdens het fietsen en hardlopen gelden de wettelijke 

verkeersregels. De NTB reglementen zullen worden gehanteerd. 

Deelnemers aan de Kwart afstand zullen in twee series starten. De eerste serie, met alle dames en 

teams, start om 11.00 uur. De tweede serie, met alle heren, start om 11.10 uur.  

 

Er zullen ere- en geldprijzen worden uitgereikt aan de eerste drie heren en dames overall per 

afstand. Voor de Kwart afstand zijn de prijzen als volgt: 1e plek: 75 euro, 2e plek: 50 euro, 3e plek: 25 

euro.  Voor de Sprint afstand gelden bedragen van 1e plek: 30 euro, 2e plek: 20 euro en 3e plek: 10 

euro.  Daarnaast zullen de nummers één per afstand een startbewijs voor de wedstrijd van volgend 

jaar ontvangen. Ook de snelste Alphenaar en Alphense zullen per afstand met een ereprijs en een 

startbewijs voor volgend jaar worden beloond. Voor de estafette teams zijn er voor de eerste drie 

teams per afstand alleen ereprijzen te verdienen.  

Het is de 6e editie van Triathlon Alphen. Dankzij sponsoring van Lidl mogen we de 6e atleet van 

zowel de Kwart als Sprint Afstand in het zonnetje zetten. Ook de laatste finisher van beide series 

ontvangt een blijk van waardering. 

Je eerste Triathlon? 
Doe je voor het eerst mee met een triathlon? Dan hebben we nog een handige checklist en veel 

goede tips voor je op onze website! 

Vrijwilligers 
 

Een triathlonwedstrijd kan alleen georganiseerd worden met veel hulp van vrijwilligers. Zij zijn 

aanwezig om de wedstrijd mogelijk te maken en alles in goede banen te leiden. We vragen u daarom 

ook om de instructies van onze vrijwilligers op te volgen en hun inzet te waarderen. Ze staan er om 

voor  u de wedstrijd mogelijk te maken! 

  

https://triathlonalphen.nl/je-eerste-triathlon/
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Wedstrijdsecretariaat, startnummer, tassen en kleedruimte 

Wedstrijdsecretariaat 
U kunt zich op de wedstrijddag vanaf 8.00 uur aanmelden voor de wedstrijd bij het 

wedstrijdsecretariaat in de tent rechts van het wissel- en finishterrein. Deze is gelegen op de 

dagcamping aan de Bijlen. Vanaf de verschillende parkeerplekken zal dit worden aangegeven door de 

parkeervrijwilligers.  Het wedstrijdsecretariaat is open van 8.00 tot 11.00 uur.  

Hier zal uw aanmelding worden gecontroleerd en ontvangt u uw startnummer, corresponderende 

sticker voor op de fiets, helm en tas, badmuts en eventueel uw chip (indien u geen eigen 

chipnummer heeft opgegeven). Indien u zich heeft aangemeld met een NTB licentie, houd deze dan 

gereed voor controle. Indien u deze niet kunt tonen, zijn wij genoodzaakt de kosten voor een 

daglicentie in rekening te brengen. Indien u geen licentie heeft, neem dan een geldig 

identiteitsbewijs mee voor controle. De daglicentie is dan al verwerkt in uw inschrijfgeld. 

Startnummer 
Deelnemers ontvangen één startnummer. Dit dient tijdens het fietsen op de rug gedragen te 

worden en tijdens het lopen op de borst. Het is handig om een elastieken startnummerband te 

gebruiken. Het startnummer dient stevig vastgemaakt te worden, met minimaal drie 

veiligheidsspeldjes.  

Duo's en Trio’s ontvangen twee startnummers; één voor de loper en één voor de fietser. De 

zwemmer van elk team zal het nummer met een stift op de hand geschreven krijgen. Daarnaast 

ontvangen trio’s één chip, welke als estafettestokje moet worden doorgegeven. 

Kleedruimte 
Op de dagcamping staat één tent naast de tassenzone waar men zich kan omkleden. Kleed je bij 

voorkeur al thuis om. Er is geen douchegelegenheid aanwezig.  

Tassen 
Het is niet toegestaan (sport)tassen achter te laten bij je plek in de wisselzone. Breng deze naar de 

tassenzone. Op het stickervel dat je bij het secretariaat ontvangt, zit een sticker voor op de tas. 

Gebruik deze zodat je tas herkenbaar is. Vanuit de organisatie zal een vrijwilliger toezicht houden op 

de tassenzone. Maar.. je bent niet de enige atleet. Laat daarom geen waardevolle spullen in je tas 

zitten, de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. 

Uiteraard zullen we als organisatie vooraf zoveel mogelijk helpen herinneren, dat de tassen in de 

zone moeten worden gezet. Tassen die tijdens het zwemmen nog bij de plek staan, worden vanuit de 

organisatie in de tassenzone gezet. (ook als je loopschoenen, zonnebril of welk ander essentieel item, 

dat je tijdens de wedstrijd nodig hebt, erin zit). 
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Goede doel: Bike voor Parkinson  
 

Bij de inschrijving konden alle deelnemers aangeven of ze een medaille wilden ontvangen bij de 

finish of dat ze het geld van de medaille wilden schenken aan een goed doel. Al een aantal jaar doet 

Triathlon Club Alphen mee aan de Bike voor Parkinson. Dit wielerevenement in Limburg is opgezet 

om geld op te halen voor onderzoek naar de Ziekte van Parkinson. TCA doet mee naar aanleiding van 

de ziekte van oud- voorzitter en erelid Gerard van Zeijl. Ook dit jaar heeft een grote groep TCA-ers 

meegefietst en gesponsord. De actie heeft ruim 1000 euro opgeleverd, waarvan de ‘Triathlon Alphen 

medaille actie’ 260 euro heeft bijgedragen! Iedereen die voor deze optie koos; bedankt! Gerard van 

Zeijl, initiatiefnemer en tot voor kort altijd zeer betrokken bij de organisatie van onze wedstrijd, komt 

zelf het startschot geven van de Kwart afstand. 
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Tijdregistratie en tijdslimieten 

Tijdregistratie 
Bij de Triathlon Alphen wordt gebruik gemaakt van het groene Mylaps systeem. Indien u in het bezit 

bent van een eigen gele Mylaps chip, kunt u zonder meerkosten meedoen. Het chipnummer dient u 

bij inschrijving op te geven. 

Indien u in het bezit bent van een eigen groene Mylaps chips, kunt u tegen betaling van 

€1,50 bovenop het inschrijfgeld meedoen met de wedstrijd. Het chipnummer dient u bij inschrijving 

op te geven. De kosten hiervan zijn al bij uw inschrijfgeld opgeteld. 

Indien u niet in het bezit bent van een groene of gele Mylaps chips, of geen nummer heeft 

opgegeven bij de inschrijving, ontvangt u op de wedstrijddag bij uw startnummer een groene 

chip. De kosten van € 6,- zijn al bij uw inschrijfgeld opgeteld. Deze groene chip mag u na afloop van 

de wedstrijd houden en kunt u daarna bij verschillende andere wedstrijden gebruiken. (tegen €1,50 

gebruikerskosten) 

Tijdslimieten 
Op de Sprint afstand geldt in verband met de veiligheid op het aanloopstuk van het fietsparcours een 

tijdslimiet. Deelnemers moeten vóór 10.50 uur beginnen aan de laatste fietsronde. Deelnemers die 

na 10.50 uur nog aan een nieuwe ronde op het fietsparcours moet beginnen, zullen worden 

teruggestuurd via het aanloopstuk naar de wisselzone. Zij mogen nog wel het looponderdeel 

afmaken, maar zullen in de uitslag als gediskwalificeerd worden opgenomen, omdat niet het 

benodigde aantal ronden is gefietst. Voor de Kwart afstand gelden geen tijdslimieten. Wel kunnen 

deelnemers op advies van de EHBO-ers bij gevaar voor eigen veiligheid en gezondheid van het 

parcours gehaald worden. 
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Parcours 

Start en finish 
De start van het zwemmen is bij de T-steiger van de Zegerplas. Dit strandje grenst aan het wissel- en 

finishterrein.  De finish is op het grasveld tegenover de Zegerplas en de T-steiger op de dagcamping.  

Zwemmen 
Het zwemmen vindt plaats in de Zegerplas (buitenwater). De start zal plaatsvinden vanuit het water, 

waar iedereen voor de start achter een lijn naast de T-steiger zich kan opstellen. Zowel bij de Sprint 

als bij de Kwart afstand zal er één ronde gezwommen worden. De boeien zullen zo opgesteld 

worden, dat de Sprint afstand 750 meter zwemt en de Kwart afstand 1 km. Voor het dragen van een 

wetsuit gelden de regels van de Nederlandse Triathlon Bond. In de week voor de wedstrijd zullen we 

de watertemperatuur vermelden op onze website. U bent verplicht de aan u overhandigde zwemcap 

te dragen. 

Fietsen 
De fietsronde voor de Sprint afstand is 6,4 km met een aanloop stuk van 1,85 km wat van en naar de 

wisselzone wordt gereden. De Sprint afstand fietst 3 ronden.  

De fietsronde voor de Kwart afstand is 13 km met een aanloop stuk van 1,85 km wat van en naar de 

wisselzone wordt gereden. De Kwart afstand fietst 3 ronden 

U bent ook tijdens de wedstrijd een verkeersdeelnemer, en daarmee verplicht u aan de normale 

verkeersregels te houden. De wegen zijn niet afgesloten, maar wel zo veel mogelijk verkeersluw. 

Stayeren is niet toegestaan. Het dragen van een wielerhelm is verplicht. 

Op iedere hoek/kruising van het parcours staat iemand namens de organisatie. Wij verzoeken u 

vriendelijk doch dringend voor uw bestwil en veiligheid, hun aanwijzingen op te volgen. 

Voor grotere afbeeldingen; zie website 

https://triathlonalphen.nl/het-parcours/  

https://triathlonalphen.nl/het-parcours/
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Fietsparcours Sprint 

en Kwart 
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 Aanloop naar het fietsparcours 

 

Lopen 
De loopronde is 5 km lang en wordt tegen de klok in gelopen. De Sprint afstand loopt 1 ronde, de 

Kwart afstand loopt 2 ronden. De looproute wordt door vrijwilligers en gele pijlen op de weg 

aangegeven. Op de route is na 3 en 5 kilometer een verzorgingspost aanwezig. 
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Wisselzone 
De wisselzone is op dagcamping ‘de Bijlen’ gevestigd. Een groot grasveld tegenover de Zegerplas. De 

fietsen in de wisselzone zullen door de organisatie bewaakt worden. Uw fiets zal bij binnenkomst in 

de wisselzone door de jury van de NTB gecontroleerd worden, evenals uw helm. Er zijn genummerde 

plaatsen in de wisselzone die corresponderen met uw startnummer. 

Na het zwemmen loopt u naar de wisselzone, waar u éérst uw helm opzet en vervolgens uw fiets 

pakt. Het is verboden om in de wisselzone te fietsen! Bij de uitgang van de wisselzone ligt een balk, 

hierna mag u pas op uw fiets stappen. Zorg dat het startnummer op de rug gedraaid wordt. 

Na het afleggen van het fietsparcours parkeert u uw fiets op dezelfde plek als waar u uw fiets heeft 

opgehaald en zet u uw helm pas af als de fiets geparkeerd is. Hierna kunt u de wedstrijd vervolgen 

met het looponderdeel. 

De wisselzone sluit om 14.45 uur. U kunt uw fiets alleen ophalen als er geen deelnemers meer aan 

het wisselen zijn. Alleen op vertoon van een corresponderend startnummer met de sticker op de 

fiets kunt u uw fiets meenemen. 
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Route en Parkeren 

Route 

Komend uit Rotterdam (op A12, afslag 11 Gouda) / Gouda/Boskoop:  
Na afslag 11 Gouda linksaf slaan naar de Goudse Poort/N452. Sla na 500 meter linksaf om op de 

Goudse poort/N452 te blijven. Neem na 1,2 km op de rotonde de eerste afslag naar de 

Henegouwerweg/N207. Volg de N207 richting Alphen aan den Rijn. Na 11,3 km bij de stoplichten 

linksaf slaan, de brug over (Rijnbrug) richting Zegersloot zuid. Bij 3e stoplichten naar rechts ‘de Bijlen’ 

op, parkeerterrein ligt aan uw rechterhand. Volg de instructies van de parkeerwachters. 

Komend uit Rotterdam (op A12, afslag 12 Reeuwijk) / Utrecht / Bodegraven:  

N11 volgen richting Alphen aan den Rijn. Neem afslag 2 Alphen a/d Rijn Oost. Ga bij de stoplichten 

rechtsaf. Ga bij de tweede stoplichten linksaf de brug over (Rijnbrug) richting Zegersloot zuid. Bij 3e 

stoplichten naar rechts ‘de Bijlen’ op, parkeerterrein ligt aan uw rechterhand. Volg de instructies van 

de parkeerwachters. 

Komend uit Amsterdam/Leimuiden: 
Niet afslag Alphen nemen, maar rechtdoor de N207 volgen (richting Gouda/Utrecht) tot 

verkeerslicht. Daar rechts richting Alphen. Bij 3e verkeerslicht rechts ‘de Bijlen’ op, parkeerterrein ligt 

aan uw rechterhand. Volg de instructies van de parkeerwachters. 

Komend uit Den Haag/Leiden:  
Op A4,  afslag Alphen richting N11 nemen. Neem op de N11 afslag 2 Alphen a/d Rijn Oost. Sla 

rechtsaf naar de N207. Ga bij het derde stoplicht naar links de brug over (Rijnbrug) richting 

Zegersloot zuid. Bij 3e stoplichten naar rechts ‘de Bijlen’ op, parkeerterrein ligt aan uw rechterhand. 

Volg de instructies van de parkeerwachters. 

Parkeren 
U kunt parkeren op instructies van onze parkeerwachten, die u zult tegenkomen als u naar de Bijlen 4 

(2406 Alphen aan den Rijn) navigeert. We willen u nadrukkelijk verzoeken om NIET op het 

parkeerplaatsje voor de Bowling baan te parkeren. 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Aanwezig op  het wedstrijdterrein 

 

Muziek, eten en drinken 
Saxofoonduo Blovi zal op verschillende plaatsen langs het loopparcours voor een vrolijke noot 

zorgen. Daarnaast zorgen we ook voor de innerlijke mens van zowel deelnemers als publiek. Het 

Frietfeest zal op het wedstrijdterrein aanwezig zijn met friet lekkere snacks en frisdrank. Voor alle 

koffieliefhebbers zal Smooth Coffee cappuccino’s, latte macchiato’s en espresso’s verkopen op het 

wedstrijdterrein. Nodig dus vooral veel familie, vrienden, collega’s en buren uit om te komen kijken 

bij de 6e Triathlon Alphen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTB reglementen en strafbox 
 

Als een atleet betrapt wordt op stayeren, dan wordt een blauwe kaart getoond. Hij of zij moet zich 

dan in de strafbox (die langs het fietsparcours vlak voor de wisselzone opgesteld staat) melden om 

een tijdstraf uit te zitten. Die tijdstraf varieert met de afstand: 1 minuut op de sprint, 2 minuten op 

de kwart. Vergeet een atleet zich te melden in de strafbox? Dan wordt de niet-uitgezeten tijdstraf 



 
 

15 
 

direct omgezet in een diskwalificatie. Alle uitgedeelde gele en blauwe kaarten worden door officials 

geregistreerd. Deze registratie wordt na de wedstrijd gelegd naast de registratie van de uitgezeten 

tijdstraffen. 

Wat is stayeren? Als je dichter naast een andere atleet zit dan 12 meter (gemeten van voorwiel tot 

voorwiel) dan heet dat stayeren. Stayeren is niet toegestaan. Als je iemand inhaalt moet je dat 

binnen 30 seconden doen. Degene die ingehaald wordt moet zich geleidelijk laten afzakken. De 

stayerzone meet dus 12 meter, gerekend vanaf de voorste rand van het voorwiel van (beide) fietsen. 

Een deelnemer mag in de stayerzone van een andere deelnemer komen, maar wordt geacht door die 

zone heen te fietsen. 

Als een official (herkenbaar aan een groene of oranje hes, of een rood/wit/blauwe jas) je aanspreekt, 

volg dan diens aanwijzingen op. Je loopt een kleine vertraging op in je wedstrijd, maar voorkomt dat 

je wordt gediskwalificeerd.  Met de hierboven beschreven aandachtspunten zou het moeten kunnen 

lukken. Zijn er vragen spreek dan voor de wedstrijd de organisatie of een official daarover aan. 

Voor een meer uitgebreid wedstrijdreglement verwijzen we u naar 

http://triathlonbond.nl/NTB/Reglementenstatuten.aspx   

http://triathlonbond.nl/NTB/Reglementenstatuten.aspx
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Afvalzone 

Afval weggooien? Alleen in afvalzone!  
 

De Triathlon Alphen vindt plaats in Alphen aan den Rijn, in het ‘Groene Hart’ van 

Nederland. Wij vinden het erg belangrijk om de natuur in dit mooie gebied ook 

groen te houden. Daarom zullen we zowel op het fiets als op het loopparcours 

afvalzones inrichten, waar je je afval weg kunt gooien tijdens de wedstrijd. De jury 

zal atleten die afval buiten de afvalzone van zich afgooien bestraffen met een 

tijdstraf. 

De afvalzones zullen met borden langs het parcours worden aangegeven (zie onderstaande kaart). 

Hou het ‘Groene Hart’ groen en gooi geen afval de natuur in! 
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SPONSORS TRIATHLON ALPHEN 
   

GOUD SPONSOR 
 

? Uw bedrijf naamgever van de volgende editie ? 
sponsoring@triathlonalphen.nl 

 

 

ZILVER SPONSOREN 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:sponsoring@triathlonalphen.nl
https://www.vanderwerffgroep.nl/
http://www.ikwilopslagruimtehuren.nl/
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BRONS SPONSOR 

 

 
 
 

 

 

KOPER SPONSOREN 
 

 
 

 
 

 
 

 

                          
 
 

 
 

 
 

 

http://www.runningwalkingcenter.nl/
http://www.odijkmode.nl/
https://www.uipkesvloeren.nl/
https://bahlmann.jouwsportzaak.nl/
https://www.westerengh.com/
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MATERIAAL SPONSOREN 
 
 

 
   

 

 
 

 
 

   
 

 
 

https://www.fietsspecialist.nl/
http://www.adal.nl
http://www.avifauna.nl
https://www.e-powersport.eu/
https://www.lidl.nl/
https://www.kruijdenberg.nl/
http://www.skyline-prorent.nl/
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MET SPECIALE DANK AAN  

              

 

 

 

https://www.wsvzegerplas.nl/
https://www.rodekruis.nl/alphen-aan-den-rijn/
http://www.alphensereddingsbrigade.nl/
https://www.alphenaandenrijn.nl/

