
Beste {{voornaam}},

Op zaterdag 4 juni sta jij aan de start van de Isaac 043 Triathlon.
Je staat ingeschreven voor de {{wedstrijd}} en

Je hebt startnummer

{{bib}}
Geef dit nummer door bij het aanmeldbureau, om je startnummer te ontvangen. Je kunt
je startnummer op de wedstrijddag afhalen vanaf 9:00u. Heb je meerdere deelnemers
op een e-mailadres, kijk dan op de deelnemerslijst voor de overige startnummers.

In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over het evenement. Lees het aandachtig
door om goed voorbereid aan de start te staan.

Er is op het terrein geen stromend drinkwater, denk eraan om thuis je bidons voor op de
fiets te vullen.

Alvast veel succes!

Locatie &
Parkeren

Programma Parcours Wisselzone Reglement

Locatie & bereikbaarheid
Parkeren
Op het veld aan de Schaapbroekweg (https://goo.gl/maps/crEdWmLGyyPCGKK89),
500m van de start.
Probeer zoveel mogelijk netjes naast de andere auto's te parkeren. Kamperen is hier
niet toegestaan.

Start en finish
Op een grasveld aan de Hoge Weerd (https://goo.gl/maps/fACaJufG25qFxsy79).
Het terrein is alleen te betreden via de In-/uitgang op onderstaande afbeelding.
Toeschouwers kunnen hier ook het terrein op.

Aanmeldbureau

Het aanmeldbureau bevindt zich in de tent bij de ingang van het terrein. Hier krijg je van
ons een envelop met je startnummer, timingchip, fietssticker, badmuts en
startnummerband. De startnummerband is een herinnering aan het evenement en mag
je na afloop dus houden. De timingchip moet worden ingeleverd als je jouw fiets ophaalt
in de wisselzone. Niet inleveren van de chip kost € 75,-.

Er kan niet meer van afstand worden gewisseld en het startnummer kan ook niet meer
aan iemand anders worden doorgegeven.

Omkleden 

Er staan op het terrein tenten waarin omgekleed kan worden. Er is geen
douchegelegenheid of garderobe.

Programma

09:00u  –  Aanmeldbureau open
09:00u  –  Wisselzone open
09:30u  –  Captainsbriefing 4e divisie
10:30u  –  Start 4e Divisie Team Time Trial (Starttijden per team)
12:55u  –  Start Estafette Triathlon
13:00u  –  Start 1/8 Triathlon
15:00u  –  Ironkids 2007 - 2008
15:40u  –  Ironkids 2009 - 2010
16:20u  –  Ironkids 2011 - 2012
16:20u  –  Ouder-Kind Triathlon
16:50u  –  Ironkids 2013 - 2014
17:15u  –  Ironkids 2015 - 2018
18:00u  –  Einde programma

Parcours

Alle afstanden zijn niet-stayer wedstrijden.

1/8 Triathlon is 500m zwemmen (1 ronde met de klok mee), 18km fietsen
(3 rondes) en 5km lopen (1 ronde)

De Estafette Triathlon en de 4e divisie Time Trial zijn een 1/8 triathlon

De wisselprocedure voor de estafette teams staat hier beschreven.

Deelnemers moeten zelf het aantal rondes tellen!

De parcoursen zijn te bekijken op de website.

Wisselzone

Vooraf en tijdens de wedstrijd:

Maak de fietssticker vast aan de zadelpen, zet je helm op en draag ook je
startnummer zichtbaar voordat je naar de wisselzone gaat. 

Meld je bij de bike check-in.

Alleen deelnemers worden toegelaten tot de wisselzone.

Je krijgt hier een kratje om je spullen in te leggen. Er mogen verder geen losse
spullen in de wisselzone liggen. Ook tijdens de wissel alles netjes in de krat! De
jury kan hier straffen voor uitdelen

Plaats je fiets in de wisselzone bij het nummer dat overeenkomt met je
startnummer. Ook bij terugkomst na het fietsen zet je de fiets terug bij jouw
nummer.

Er mag niet gefietst worden in de wisselzone! Ook niet voorafgaand aan de
wedstrijd.

Swim in is aan de zuid westelijke zijde, Bike in en out is aan de noord oostelijke
zijde. Run out is aan de zuid westelijke zijde.

De op- en afstap plek voor het fietsen is vlak voordat je aan de weg komt, bij de
zwarte mat.

Na afloop:

Let op dat je geen deelnemers hindert die nog met de wedstrijd bezig zijn.

De deelnemers haalt zelf zijn/haar fiets op.

Deze mag alleen worden meegenomen op vertoon van startnummer, vergeet
deze dus niet mee te nemen naar de wisselzone.

De timingchip wordt ingeleverd bij het uitchecken van de fiets (m.u.v. de estafette,
zij leveren de chip in bij de finish). Als je geen chip inlevert kost dit € 75,-.

Zwemstart

Vlak voor de start gaan alle deelnemers het water in. Dan zal het startsein gegeven
worden.

Wedstrijdreglement

Tijdens deze wedstrijd is het wedstrijdreglement van de NTB van toepassing.
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de regels. Er zal jury aanwezig om
te controleren of de regels nageleefd worden. De jury kan een tijdstraf opleggen of een
deelnemer diskwalificeren indien regels niet nageleefd worden. Via deze link zijn enkele
belangrijke regels uit het reglement te lezen.

Wetsuits & watertemperatuur

Bij een watertemperatuur onder de 16 graden is een wetsuit verplicht, tussen de 16
graden en 22 graden (24,6 graden voor de halve en Agegroupers geboren voor 1-1-
1963) is een wetsuit toegestaan. Boven de 22 graden (24,6 graden voor de halve en
Agegroupers geboren voor 1-1-1963) is een wetsuit niet toegestaan.
Een indicatie van de watertemperatuur is hier te vinden: Rijkswaterstaat.

Verzorgingspost

Er is op het loopparcours één verzorgingspost, waar deelnemers 2 keer per ronde
voorbij komen. Hier krijg je water, sportdrank, winegums en tucs. Ook bij de finish is een
verzorgingspost. 

Uitslagen
De timing wordt verzorgd door SQM Time. Uitslagen en tussentijden zijn het evenement
live te bekijken via https://my.raceresult.com/204152/.

De eerste nieuwe fiets van 2022
De Vitron Lava Red!

De bewezen succesvolle Vitron komt als eerste van 2022 uit met een nieuwe lijn!
Challenge the elements en eigen je het vuur toe met de Vitron Lava Red racefiets. De
Vitron is ontworpen met de focus op comfort. Zijn hoge stack-reach verhouding zorgt
voor een comfortabele lichaamspositie op de fiets. Daarbij heeft het een erg licht
Advanced Carbon Tech Unum 24 frame die extreme stijfheid biedt. Zo haal je het beste
uit elke pedaalslag en breng je de sportprestatie naar een hoger niveau. Het semi
geïntegreerd cockpit systeem geleidt rem- en schakelkabels rechtstreeks van onder de
stuurpen door het balhoofd. Zo blijft de Vitron er strak en professioneel uitzien. Gun
jezelf deze hete Lava Red Vitron racefiets en laat de aarde beven tijdens je topritten! 
Meer info klik dan hier.

Met trots maken wij onze nieuwe partner bekend: HUUB!
Premium kledingmerk HUUB combineert alle duursporten en is dé ideale partner voor
de 043Triathlon.

Een premium merk voor duursportkleding en wetsuits met de motivatie van continue
verbetering en het leveren van snelheid in al zijn producten. HUUB, geboren in de
waterwereld van triatlon-wetsuits, domineert nu triatlonkleding, wetsuits en accessoires
die innovatie en snelheid beloven!
Meer weten over HUUB en haar collectie? Ga naar huubdesign.com
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13 november - Alfa Bear Trail
10 december - Terhills Trail
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