
Nieuwsbrief 20-8-2016   

Belangrijke informatie voor de deelnemers 

 

Afhalen Startnummer: 

Per startnummer vragen wij € 5,00 borg voor de badmuts. Deze kunt u na afloop weer inleveren en  

ontvangt u de borg retour. Zo niet kunt u deze unieke siliconen badmuts als aandenken ook houden  

voor slechts € 5,00. Geen borg = geen startnummer! 

 

Niet te vergeten!: 

1. Startnummerband (evt. ook te verkrijgbaar ter plekke voor € 6,00) 

2. Zwemspullen (zwembril, zwemsuite) 

3. Triathlonpak (niet verplicht) 

4. Racefiets, helm(verplicht), fiets- of loopschoenen 

5. Hardloopspullen 

6. Gevulde bidon met sportdrank of water 

7. Evt. banaan of iets anders 

8. Energiegels (evt. op de dag zelf verkrijgbaar)  

 

 Wisselzone/ Fiets Check-In: 

Vanaf 11:00 tot uiterlijk 12:30 uur onder toezicht kunt u uw fiets inchecken. Alleen deelnemers mogen de wisselzone 

betreden, houdt hierbij je startnummer goed bij de hand of een zichtbare nummer op jouw  

arm is ook voldoende. Na de laatste Finisher kunt u uw fiets weer ophalen, eerder is niet mogelijk.  

Bij de uitgang wordt tevens gecontroleerd. Dit om uw waardevolle fiets te beschermen. 

 

Startnummer tijdens de wedstrijd: 

Als uw nummer niet goed zichtbaar is, dan heeft u geen tussentijden*. 

-          Zwemmen                        geen startnummer nodig  

-          Fietsen                              nummer goed zichtbaar op de rug 

-          Hardlopen                        nummer goed zichtbaar voorop 

*Er wordt geprobeerd om tussentijden te registreren, mits dat dit haalbaar is. Let op! Dus geen garantie! 

 

Extra info voor Duo’s en Trio’s: 

Per team krijgt men 1 startnummer. Er wordt 1 wisselvak gemaakt waar je je startnummerband dient over  

te dragen. Bij het ophalen van je startnummer dient op elke deelnemers een nummer op de arm gezet te 

worden. Kom dus met je complete team bij het afhalen van je startnummer! 

 

Tassenhoek voor waardevolle spullen 
Per startnummer kun je 1  tas inleveren bij de bewaakte tassenhoek. Na de afloop van de wedstrijd kunt u met uw 

startnummer uw tas weer ophalen. 

Wijzigingen 
Er kunnen geen wijzigingen meer plaatsvinden, ook niet op de dag zelf.  

 

 

 

 


