
Nieuwsbrief 25-8-2016   

Belangrijke informatie voor de deelnemers deel II 

 

Parcoursverkenning 

Het fietsparcours is uitgepijld, u kunt indien u wilt de komende dagen het parcours nog verkennen. 

Neem rustig de tijd om het parc fermé te verkennen, bestudeer goed waar u na het zwemmen de 

wisselzone in moet (zie plattegrond Parc Fermé). 

 

Extra maatregelen i.v.m. de warmte 

De afgelopen week hebben wij het weer voor zaterdag 27 augustus goed in de gaten gehouden.  

Hierdoor hebben wij extra voorzieningen aangeschaft en maatregelen getroffen. Zowel voor de deelnemers 

als voor onze vrijwilligers. De door ons genomen/getroffen maatregelen is gisteren d.d. woensdag 24-08-2016 

door de gemeente in overleg met de Burgermeester goedgekeurd en kan de wedstrijd zijn doorgang vinden.  

M.b.t. de waterkwaliteit hebben wij al contact opgenomen met de Waterschap Middelburg, zij zien hier geen  

zorgen en problemen in.  

 

Wij adviseren alle deelnemers voldoende vocht in te nemen en jezelf goed te koelen tijdens en na de  

wedstrijd. Neem het volgende mee: 

 2 bidons voor het fietsonderdeel, 1 om te drinken en 1 om af te koelen  

 Extra flesje water bij het starten van je looponderdeel. Vergeet deze niet! 

 

Waterpost 

Er zullen op de dag min. 2 waterposten aanwezig zijn, na iedere 1,2 km. Hou het parcours schoon  

en gooi de bekers/ afval in de prullenbakken.  

 

Veiligheid 

Er zijn EHBO’ers, verkeersregelaars, Motorbegeleiders en reddingsbrigades aanwezig. 

Maak gebruik van de onze EHBO’ers/ reddingsbrigades als je je niet lekker voelt. Al onze vrijwilligers zijn  

geïnstrueerd. Daarnaast rijden er genoeg motorbegeleiders rond om u op te vangen. 

Ook de laatste loper houden wij goed in de gaten. 

 

Parkeren 

Woont u in de buurt? Dan adviseren wij u met de fiets te komen. Van 09:00 – 11:30 uur staan er vrijwilligers 

om u naar de juiste parkeerplekken te wijzen. Zijn er geen parkeerplekken meer op het terrein, dan  

kunt u in de buurt parkeren of in de dichtstbijzijnde parkeergarage “Kousteensedijk” 1,5 km (wandelen) 

vanaf Cycle Hub. 

 

Afhalen Startnummer: 

Voor een snelle verloop, onthoud uw startnummer en zorg dat u een biljet van  € 5,00 euro bij u heeft. 

Tijd: na inschrijving tussen 10:00 – 11:00 uur en voorinschrijving tussen 10:30 – 11:30 uur. 

Geen borg = geen startnummer! 

 

Herinneringsschaal  

Tegen aantrekkelijke prijs bieden wij een mooie herinneringsschaal aan die je over tien jaar nog kunt 

bewonderen. Een leuke aandenken aan jouw deelname voor de Top Triathlon Middelburg 2016. 

Afmetingen zijn 24,5 cm bij 24,5 cm met jouw naam en prestatietijd incl. standaard. 

Zie bijlage herinneringsschaal. 

 

Prijzenuitreiking/ verloting 

Prijsuitreiking is om 15:45 uur en de om 16:00 uur is de verloting van mooie prijzen, waaronder een racefiets.  

Meer info, zie bijlage prijzenoverzicht. 

 

Eten en drinken 

Cycle Hub zal op deze dag de BBQ verzorgen. Reserveren is niet nodig. 

 

Laatste nieuws 

Evt. laatste nieuws kan op vrijdagavond uiterlijk om 20:00 uur verstuurd worden. Hou evt. onze facebook/ 

Website In de gaten. Heeft u niets ontvangen, dan zijn er geen belangrijke mededelingen meer en zien wij u 

graag op zaterdag 27 augustus. 

 


