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Voorwoord 
Na een zeer geslaagde eerste editie in 2016 zijn we heel blij dat we zondag 3 september de 
tweede editie mogen organiseren. We hebben ons best gedaan om de wedstrijd nog beter te 
organiseren en de verbeterpunten die naar aanleiding van de eerste editie naar voren kwamen 
door te voeren. 
 

Actuele deelnemersinformatie, de laatste wedstrijdgegevens en de uitslagen vind je op onze 
website www.keistadtriathlon.nl 
Daar kun je vanaf 27 augustus ook je startnummer opzoeken. 
 

Deze nieuwsbrief geeft in het kort de belangrijkste informatie met betrekking tot starttijden, 
reglementen en routekaartjes. 
 

Namens de organisatie wens ik je een goede laatste voorbereiding en een sportieve wedstrijd toe. 
 

Tot ziens in Amersfoort op zondag 3 september! 
 

Namens de AV Triathlon, 
Henk Oosterhof 
Voorzitter Keistad Triathlon organisatie 
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Belangrijke informatie 
 

Parkeren 
Start en finish zijn in het centrum van Amersfoort. Dat betekent dat het overal betaald parkeren is. 
Op 50 m van de wisselzone is de parkeergarage Eemplein. Deze parkeergarage bevat ruim 600 
parkeerplaatsen. We hebben met de beheerder een deal dat geparkeerd kan worden voor 7 euro 
i.p.v. 10 euro.  
Bij het inrijden van de parkeergarage krijgt u een parkeerkaart. Deze parkeerkaart kan bij de 
aanmelding bij het wedstrijdbureau tegen betaling van 7 euro worden omgeruild tegen een 
parkeerkaart met gereduceerd tarief (graag gepast betalen). 
 

Parkeergarage Eemplein, Eemplein 21 www.parkeergarageeemplein.nl 
 

 

Wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat zit in Zandfoort aan de Eem (Eemlaan 100 Amersfoort, www.zandfoort.nl) 
en is vanaf 8 uur open. Bij het wedstrijdsecretariaat krijg je een envelop met je startnummer, 
badmuts en, als je geen eigen chip hebt, een tijdregistratie chip. Een gehuurde chip en enkelband 
moet je na de wedstrijd bij het verlaten van de wisselzone inleveren bij de organisatie. Bij verlies of 
het   niet   inleveren   van   de   transponder   wordt   achteraf   een   vergoeding   geïncasseerd.   Je   dient   zelf 
voor een elastische band te zorgen waar je start nr. aan kan. Bij fietsen dient het nummer achter 
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gedragen te worden en bij het lopen voor (zichtbaar voor jury). 

Omkleden, spullen achterlaten en toiletten 
Bij Zandfoort aan de Eem bieden we de mogelijkheid tot omkleden en het achterlaten van je 
spullen. Het omkleden kan in een open ruimte, je spullen kun je vervolgens afgeven en zal 
bewaakt worden door een aantal vrijwilligers (de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor diefstal). Tevens is hier een aantal toiletten. 

Parcoursen 

Wisselzone 
Vanaf een uur voor aanvang van de serie kan je terecht in de wisselzone, deze is bewaakt en zal 
17:00 uur toegankelijk zijn. De wisselzone ligt tegenover het wedstrijdsecretariaat. 

        Wisselzone 

Op de website zijn  de parcoursen ook via afstandmeten.nl inclusief afstanden na te lopen. 
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Zwemmen 

Veiligheid en gezondheid 

Het zwemmen in open water is nooit helemaal zonder risico. In tegenstelling tot water in 
zwembaden kunnen er zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen: koude, plaatselijke 
vervuiling, obstakels onder water, onweer etc. In het grachtenwater kan de concentratie bacteriën 
en andere micro organismen verhoogd zijn. De kans op infecties van met name het 
maag-darmstelsel, maar ook de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes) is verhoogd. Meer 
informatie is te vinden op de GGD website; 
https://www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/actuele-infectieziekten.html 

De organisatie laat de waterkwaliteit voor de wedstrijd door waterschap Vallei en Veluwe 
controleren. 

Gezwommen wordt er in de Eem. Er wordt met de klok mee gezwommen en gestart vanuit het 
water. Afhankelijk van de afstand heb je het keerpunt bij de 1e boei ( 1/8 afstand ) of bij de 2e boei 
( OD afstand ). Voor de jeugd verplaatsen we de 1e boei. Die zwemt totaal 150 meter. 

 

Zwemparcours 

Het zwemparcours is op plekken wat smal, zorg ervoor dat je na het keren bij de boei goed links 
aanhoudt.  

Bij een watertemperatuur onder 16ºC is wetsuit verplicht op alle afstanden. Is de 
watertemperatuur boven 22 ºC dan mag je géén wetsuit aan. Wil je meer weten over het 
gebruik van een wetsuit lees dan hier het reglement van de triathlonbond. Op de 
wedstrijddag wordt aangegeven of het gebruik van wetsuits is toegestaan of niet. 

Aan de overkant van de  wisselzone is de in- en uitstap van het zwemmen. Na het zwemmen 
lopen de atleten over de brug naar de wisselzone. 
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Fietsen 
Het fietsparcours is grotendeels verkeersvrij, op enkele stukken kunnen andere 
verkeersdeelnemers op het parcours zijn. Houd daar rekening mee. 

Jeugd 

De jeugd fietst een heen en weer parcours langs de Eem (tot aan de brug over de Eem), in totaal 
10 km. Het fietspad langs de Eem is niet heel breed dus let op voor tegenliggers.  

Achtste en OD 

De deelnemers aan de achtste of OD afstand fietsen respectievelijk 2 en 4 rondes van 10 
kilometer. Het fietsparcours wordt verreden tegen de klok in. Er dient een kleine aanrijroute naar 
de fietsronde gefietst te worden. 

Let op: op ca. ¾ van de fietsronde is een scherpe bocht naar links. Dit wordt duidelijk 
aangegeven, volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars goed op! 

Fietsparcours achtste en OD afstand 
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Strafbox 
Een deelnemer kan tijdens het fietsen bestraft worden voor het blokkeren van een mede 
deelnemer of voor stayeren. De deelnemer krijgt in dat geval van een jurylid een gele (blokkeren) 
of blauwe (stayeren) kaart. Wanneer een atleet een kaart heeft gekregen moet hij/zij een tijdstraf 
uitzitten in de strafbox. De strafbox bevindt zich op het fietsparcours vlak voor de wisselzone (in de 
aanrijroute). De atleet is zelf verantwoordelijk om aan de betreffende official in de strafbox te 
melden hoeveel kaarten hij heeft gehad én van welke kleur. Het missen van een opgelegde 
tijdstraf resulteert overigens nog steeds in diskwalificatie. 

Lopen 
Het loopparcours is geheel verhard en wordt gelopen met de klok mee.  

De jeugd loopt 1 ronde, de atleten van de achtste afstand lopen 2 ronden en de atleten van de OD 
afstand lopen 4 ronden. De atleten moet zelf het aantal ronden bijhouden. De finish vindt aan het 
eind van ronde 4 op het Eemplein plaats. 

Tijdens het lopen wordt water en sportdrank verstrekt. 
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Tijdwaarneming 
De tijdwaarneming wordt gedaan door Mylaps. Denk aan je eigen chip als je bij de inschrijving hebt 
aangegeven dat met je eigen chip start. De overige deelnemers krijgen een chip en bandje bij het 
afhalen van de startnummers. De chip moet met een bandje om de enkel (bij voorkeur links) 
gedragen te worden. Wanneer je een chip huurt wordt het bandje meegeleverd. 

Tijdwaarneming vindt plaats bij het ingaan van de wisselzone na het zwemmen, bij het uit- en 
ingaan van de wisselzone naar en van het fietsparcours, op het loopparcours en bij de finish. 

Let op 
Een gehuurde chip en enkelband moet je na de wedstrijd bij de finish of het verlaten van de 
wisselzone inleveren bij de organisatie. Bij verlies of het niet inleveren van de gehuurde Mylaps 
chip   wordt   achteraf   een   vergoeding   geïncasseerd. 

Tijdschema 
8:00 Opening wedstrijdsecretariaat 

8:30 Wisselzone open 

9:15 Briefing jeugdwedstrijd bij start zwemmen 

9:30 Start jeugdwedstrijd 

 

10:15 Briefing serie 1 achtste triathlon bij start zwemmen 

10:30 Start 1e serie achtste triathlon 

 
10:35 prijsuitreiking jeugdwedstrijd 

 
10:45 Briefing serie 2 achtste triathlon bij start zwemmen 

11:00 Start 2e serie achtste triathlon 

 

12:15 Briefing serie 1 OD triathlon bij start zwemmen 

12:30 Start 1e serie OD triathlon 

 

13:00 Briefing serie 2 OD triathlon bij start zwemmen 

13:15 Start 2e serie OD triathlon 

 

13:20 prijsuitreiking achtste triathlon 

 

16:00 prijsuitreiking OD triathlon 

 
16:45 Parcours wordt gesloten, laatste deelnemer moet binnen zijn  
 
17:00 sluiting wisselzone (alle spullen moeten opgehaald zijn) 
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Prijsuitreiking en categorieën 
Bij het opmaken van de uitslagen voor de prijsuitreiking worden de volgende categorieën 
aangehouden: 

Wedstrijd Indeling 

Jeugd Jongens overall 1, 2, 3 
Meisjes overall 1, 2, 3 

Achtste Heren <M40 1, 2 en 3 en >M40 1, 2 en 3 
Dames <D40 1, 2 en 3 en >D40 1, 2 en 3 

OD Heren <M40 1, 2 en 3 en >M40 1, 2 en 3 
Dames <D40 1, 2 en 3 en >D40 1, 2 en 3 

Amersfoorts kampioenschap Snelste Amersfoorter en Amersfoortse over OD afstand. 
 
Locatie prijsuitreiking is bij de finish/wisselzone. 

Sportmassage 
Tijdens de Keistad Triathlon zijn er sportmasseurs van Roparun Team065 aanwezig voor het 
verzorgen van sportmassages. In ruil voor een donatie aan de Roparun wordt u gemasseerd door 
een gediplomeerd sportmasseur of fysiotherapeut. Goed voor uw prestatie of herstel en u steunt 
de doelen van de Roparun. Neem dus contant geld mee. De hoogte van uw donatie mag u zelf 
bepalen (richtlijn: va 10 euro). Het sportmassageteam is tijdens de wedstrijd gevestigd in Zandfoort 
aan de Eem. 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar 
Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld 
op te halen voor mensen met kanker. Het motto van de Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. 
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Reglement en aansprakelijkheid 
De Keistad Triathlon Amersfoort is een non stayer wedstrijd, wij houden het reglement van de NTB 
aan. We verwachten dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de NTB reglementen. Deelnemers 
zijn via de NTB verzekerd. Let op: je deelname aan de triathlon geschiedt op eigen risico. Je bent 
en blijft verkeersdeelnemer dus neem geen onnodige risico´s gedurende de wedstrijd!  

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande zoekgeraakte kleding of 
schade opgelopen aan fiets en kleding. 
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