Deelnemersinformatie

2 september 2018

Voorwoord
Na een zeer geslaagde tweede editie in 2017 zijn we heel blij dat we zondag 2 september a.s. de
derde editie mogen organiseren. We hebben ons best gedaan om de wedstrijd nog beter te maken
en de verbeterpunten die naar aanleiding van de tweede editie naar voren kwamen door te voeren.
Eerder deze maand hebben we het dagprogramma moeten wijzigen en naar jullie
gecommuniceerd. De Olympische afstand is van de ochtend naar de middag verplaatst en de
achtste serie van de middag naar de ochtend. De jeugdserie zal de dag openen. Actuele
informatie, watertemperatuur, de laatste wedstrijdgegevens en de uitslagen van voorgaande
edities vind je op onze website www.keistadtriathlon.nl
Daar kun je vanaf 28 augustus ook je startnummer opzoeken.
De deelnemersinformatie geeft in het kort de belangrijkste informatie met betrekking tot starttijden,
reglementen en routekaarten.
Namens de organisatie wens ik je een goede laatste voorbereiding en een sportieve wedstrijd toe.
Tot ziens in Amersfoort op zondag 2 september!
Namens de AV Triathlon,
Henk Oosterhof,
Voorzitter Keistad Triathlon Amersfoort
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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 geringe loopafstand van het wedstrijdsecretariaat (cae Zandfoort aan de Eem) en de
wisselzone is parkeergarage Eemplein gelegen. Deze parkeergarage beschikt over ruim 600
plaatsen. Info over Parkeergarage Eemplein, Eemplein 21 www.parkeergarageeemplein.nl

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat zit in cafe Zandfoort aan de Eem, gelegen aan Eemlaan 100 te
Amersfoort. Meer info op www.zandfoort.nl. Het secretariaat is vanaf 08.30 uur open.
Bij het wedstrijdsecretariaat krijg je een envelop met je startnummer en badmuts. Als je bij de
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inschrijving hebt aangegeven dat je een tijdregistratie-chip wilt huren, dan vind je deze ook in de
envelop. De gehuurde chip & enkelband moet je na de wedstrijd weer inleveren bij het
wedstrijdsecretariaat. Bij verlies of het niet inleveren van de chip wordt achteraf een vergoeding
geïncasseerd. Je dient zelf voor een elastische band te zorgen waar je je startnummer aan kan
bevestigen. Bij fietsen dient het nummer om de rugzijde te worden gedragen. Bij het lopen op de
buikzijde. Zo is het nummer duidelijk zichtbaar voor de jury.

Omkleden, achterlaten eigendommen en toiletten
Bij Zandfoort aan de Eem bieden we de mogelijkheid tot omkleden en het achterlaten van je
eigendommen. Het omkleden kan in een open ruimte, je eigendommen kun je vervolgens afgeven
en deze worden worden bewaakt door een aantal vrijwilligers. De organisatie kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor diefstal. Tevens zijn 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
tot 17:30 uur toegankelijk zijn. De wisselzone ligt aan de grote Koppel. Dit is gezien vanuit het
wedstrijdsecretariaat aan de overkant van het water.

Wisselzone
Op de website zijn de parcoursen ook weergegeven via afstandmeten.nl.

Zwemmen
Veiligheid en gezondheid
Het zwemmen in open water is nooit helemaal zonder risico. In tegenstelling tot water in
zwembaden kunnen 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.
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De kans op infecties van met name het maag-darmstelsel, maar ook de ogen, oren en huid (vooral
bij open wondjes) kan aanwezig zijn. Echter, de organisatie laat de waterkwaliteit voor de wedstrijd
door waterschap Vallei en Veluwe controleren.
Meer informatie is te vinden op de GGD website;
https://www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/actuele-infectieziekten.html
Het zwemparcours is voor zowel de jeugd-triathlon (150m) als de achtste afstand (500m) en de
O.D. (1500m) gesitueerd in de Eem. De start van het zwemmen is nabij het Eemplein en start
vanuit het water. Je zwemt langs de vele boten en schitterende oude- en nieuwe gebouwen die
Amersfoort rijk is.
Houd er rekening mee dat het zwemparcours om sommige punten wat minder breed is.Bij de
briefing voorafgaand aan de start zal er worden uitgelegd hoe kanoërs en de lijnen in het water je
zullen assisteren bij het zwemmen. Na de start zwem je met de klok mee richting het keerpunt.
Deze wordt aangegeven met een gekleurde boei. Deelnemers van de O.D. moeten er rekening
mee houden dat er bij de Kwekersbrug een vernauwing zit. Je verlaat het water ter hoogte van het
Eemplein via de trappen die aan de linkerkant van de kade hangen.
In de week voorafgaand aan de wedstrijd zullen we regelmatig de watertemperatuur meten. De
gemeten temperatuur wordt vermeld op de site & facebook.
Watertemperatuur 28 augustus 2018: 18,5 C
Bij een watertemperatuur onder 16ºC is een wetsuit verplicht op alle afstanden. Is de
watertemperatuur boven 22 ºC dan mag er géén wetsuit worden gebruikt. Wil je meer weten over
het gebruik van een wetsuit lees dan hier het reglement van de triathlonbond. In titel 4.2. vind je de
info. https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-reglementen-wedstrijdreglement.pdf.
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Zwemparcours

Fietsen
Het fietsparcours is grotendeels verkeersvrij, op enkele stukken kunnen andere
verkeersdeelnemers op het parcours zijn. Houd daar rekening mee.
Nadat de deelnemers de wisselzone verlaten, vervolgt het fietsparcours zich (tegen de klok in) in
westelijke richting via grote Koppel, Koppelweg, Kwekersweg en ringweg Koppel. Langs rivier de
Eem fiets je over de Malebrug richting Soest. Via de A.P. Hilhorstweg en bedrijventerrein “Isselt”
wordt terug gereden naar Amersfoort. Let op: aan het einde van de A.P. Hilhorstweg bevindt zich
een scherpe bocht naar links. Houd de aanwijzingen van verkeersregelaars goed in de gaten.
De jeugd fietst 10 km (de halve route heen en terug). De deelnemers aan de achtste afstand
fietsen twee ronden af (22 km) en de deelnemers aan de O.D. rijden vier ronden (43 km). Na de
laatste fietsronde passeer je de Kwekersbrug voor de laatste keer en rijd je via de Koppelweg terug
naar de wisselzone om te gaan lopen.
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Fietsparcours achtste afstand en O.D.
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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 getoond. 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 aanrijdroute). 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, gesitueerd rondom het centrum van Amersfoort en is met de
klok mee. De route die gelopen wordt is: grote Koppel, Koppelweg, Bladweg, Tuinbouwweg,
Kwekersweg, Hooglandsedijk en Keerkring. Vervolgens ga je onder de Meridiaan tunnel door en
ga je verder via Bloemendalsestraat, Plantsoen Noord, grote Spui, kleine Spui, Koppelpoort en
Eemplein. Via brug ' t Sasje ga je de volgende ronde in.
De jeugd loopt één ronde (2,5 km). De deelnemers aan de achtste afstand leggen twee ronden af
(5 km) en de deelnemers aan de O.D. lopen vier ronden (10 km). Tijdens het lopen wordt water en
sportdrank verstrekt.

Loopparcours
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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 huurchip en bandje bij
het afhalen van hun startnummer. De chip moet met een bandje om de enkel (bij voorkeur links)
gedragen te worden.
Tijdwaarneming vindt plaats bij het ingaan van de wisselzone na het zwemmen, bij het uit- en
ingaan van de wisselzone naar en van het fiets- en loopparcours en tenslotte 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
8:30

Opening wedstrijdsecretariaat

8:30

Wisselzone open

9:15

Briefing jeugdwedstrijd bij de zwemstart

9:30
10:20

Start jeugdwedstrijd
prijsuitreiking jeugdwedstrijd

10:40

Briefing ⅛ wedstrijd 5 min. voor de start van de serie
Start  1e serie achtste triathlon

10:50

Start  2e serie achtste triathlon

11:00

Start  3e serie achtste triathlon
Start  bedrijven estafette triathlon

11:10

Start  speciale serie stroomversnellers.nu achtste triathlon

12:15

prijsuitreiking achtste triathlon

13:15

Briefing OD wedstrijd 5 min. voor de start van de serie
Start  1e serie OD triathlon

13:30

Start  2e serie OD triathlon

16:00

prijsuitreiking OD triathlon

17:15

Parcours wordt gesloten, laatste deelnemer moet binnen zijn

17:30

sluiting wisselzone (alle spullen moeten opgehaald zijn)
10

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 Afstand

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

O.D.

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

Bedrijven estafette

Overall 1, 2, 3

Amersfoorts kampioenschap: Snelste Amersfoorter en Amersfoortse op de O.D.
Locatie prijsuitreiking is bij de finish/wisselzone op het Eemplein.

Sportmassage
Tijdens de Keistad Triathlon Amersfoort zijn er sportmasseurs van Roparun Team 065 aanwezig.
Zij verzorgen sportmassages. In ruil voor een donatie aan de Roparun word je gemasseerd door
een gediplomeerd sportmasseur of fysiotherapeut. Goed voor je herstel en je steunt de doelen van
de Roparun. Neem contant geld mee! De hoogte van je donatie mag je 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”.

Warming up? WattCycling aanwezig bij de expo van de Keistad Triathlon
WattCycling Amersfoort biedt je de mogelijkheid voor een goede warming up voor de wedstrijd. Op
het finishterrein staan zij met een stand met een aantal Wattbikes. Ideaal omdat je hier geen extra
spullen voor nodig hebt. Je kan je fiets en loopschoenen laten staan in de wisselzone. Voor dit
event zijn de hometrainers uitgerust met toeclip pedalen zodat iedereen er gebruik van kan maken
(hardloop- of gymschoenen is prima). De intensiteit van je warming up bepaal je helemaal zelf.
Rustig draaien of je hartslag wat op laten komen door de weerstand te verhogen is helemaal aan
jou. De WattCycling instructeurs kunnen je daar prima bij helpen.
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Wil je meer weten over de Wattbike en het
trainingsaanbod van WattCycling klik dan op de
volgende link: https://wattcycling.nl/. WattCycling
Amersfoort is een initiatief van Wouter Berendsen
(triathlon trainer) en Remco Larooij (fysiotherapeut) die
bezig zijn met de ontwikkeling van dit trainingscentrum
in Amersfoort. Bezoek de stand om kennis te maken
en je in te schrijven voor de nieuwsbrief zodat je als
eerste op de hoogte bent van dit nieuwe duursport
trainingscentrum in Amersfoort.

Aparte startserie voor het goede doel: stroomversnellers.nu
De laatste startserie op de ⅛ afstand is een speciale startserie voor een goed doel. Het goede doel
betreft Stroomversnellers.nu, een baanbrekend initiatief om een mooier Nederland in een
stroomversnelling te brengen. Van het opgehaalde geld wordt een zonnepanelenveld aangelegd
waarvan de opgewekte elektriciteit – via de Energiebank Nederland – wordt geschonken aan
huishoudens die tijdelijk hun energierekening niet kunnen betalen.
Speciaal voor deze actie hebben is een bankrekening geopend. Na afloop van de 1/8 triathlon
wordt het totale bedrag bekend gemaakt en op feestelijke wijze overhandigd aan De Energiebank.
Natuurlijk mag je te allen tijde doneren. Ook als je enthousiast bent over het initiatief, maar niet wilt
sporten. Als je doneert kom je ook in actie!
Meer informatie op https://www.stroomversnellers.nu/

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 wedstrijd 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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