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Voorwoord	
Beste atleten, 

Ook dit jaar kunnen we niet wachten om jullie te verwelkomen op 4 september. Met veel 
enthousiasme zijn we al een tijd bezig om het weer een sportfeest te laten zijn voor jullie. Van 
beginner tot competitieve sporter, iedereen willen we even welkom laten voelen. De parcoursen 
zijn onveranderd en betekent een uniek zwemparcours gevolgd door een uitdagend fietsparcours 
zeker als de wind aanwezig en ter afsluiting een prachtig loopparcours door het oude Amersfoort 
om te finishen op het Eemplein. 

Naast de wedstrijd- en recreatieve series zijn we verheugd om ook weer de NTB Schuiteman 
2edivisie Zuid heren en dames te mogen verwelkomen. Ook dit jaar mogen wij het NK Politie, 
Brandweer en Marechaussee organiseren waar we erg trots op zijn. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en daarom ook dit jaar hebben we een jeugdwedstrijd van 
het jeugdcircuit Utrecht powered by Decathlon. 

Actuele informatie zoals watertemperatuur of laatste wedstrijd gegevens vind je op de website 
www.keistatdtriathlon.nl en vanaf 30 augustus is het mogelijk je startnummer op te zoeken. 

De deelnemersinformatie geeft belangrijke informatie over de reglementen, parcoursen en 
starttijden. Lees het dus goed door. 

Nog even en we kunnen jullie verwelkomen aan de startlijn en ik wens jullie nog veel succes met 
de laatste voorbereidingen en tot 4 september in Amersfoort. 

Namens de Stichting Keistad Triathlon,  
 
Henk Oosterhof, 
 
Voorzitter Stichting Keistad Triathlon  
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Mede	mogelijk	gemaakt	door	
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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 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 KAdECafé, Eemplein 77 te Amersfoort. Meer info op 
www.kunsthalkade.nl. Het secretariaat is vanaf 08.30 uur open. 

Bij het wedstrijdsecretariaat krijg je een envelop met je startnummer, stickers voor fiets en tas en 
badmuts. De tijdregistratie-chip krijg je apart uitgereikt door Mylaps, de chip zit dus niet in de 
envelop.  

Geen	kleedruimte	en	douches	aanwezig	
Midden in de stad beschikken we helaas niet over een kleedruimte of douches. Omkleden zal in de 
wisselzone moeten plaatsvinden. In de wisselzone is wel water beschikbaar voor het vullen van 
bidons en om je af te spoelen. 
In de wisselzone is een aparte locatie waar tassen afgegeven kunnen worden (tassen/kratten bij 
de fiets zijn in de wisselzone niet toegestaan). In de envelop die je krijgt zit ook een sticker die je 
op de tas die je afgeeft plakt. Let wel de organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan of 
verlies van eventuele eigendommen 
Voor deelnemers en begeleiders zijn op het finishterrein en in de wisselzone zijn toiletten 
aanwezig. Toiletten bij het wedstrijdsecretariaat zijn niet bedoeld voor de atleten. 
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Startnummer,	stickers,	badmuts	en	bidon	
Bij de aanmelding op de wedstrijddag ontvang je een envelop met je Runners4Life/Blackroll 
startnummer, stickers voor op je fiets en een badmuts. Daarnaast krijg je ook een bidon van onze 
sponsor T.X. de Jong Tandzorg.  

Je dient zelf voor een elastische band te zorgen waar je je startnummer aan kan bevestigen. Bij 
fietsen dient het nummer op de rugzijde te worden gedragen. Bij het lopen op de buikzijde. Zo is 
het nummer duidelijk zichtbaar voor de jury. Heb je geen elastische band dan kun je deze op de 
wedstrijddag zelf bij Runners4Life kopen. Runners4Life is bij het wedstrijdsecretariaat aanwezig. 

Tijdwaarneming	
De tijdwaarneming wordt gedaan door Mylaps via een ProChip die via de organisatie wordt 
uitgereikt. Het is niet mogelijk om met je eigen ProChip te starten. 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, bij iedere voltooide fietsronde en 
tenslotte bij de finish. 

Let op 
De ProChip 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 Mylaps ProChip wordt achteraf een vergoeding 
à € 30,- geïncasseerd. 

Geen	drones	
Het is niet toegestaan om tijdens de triathlon met een drone rond te vliegen voor het maken van 
foto- of filmmateriaal.  
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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 Grote Koppel. Dit is gezien vanuit het 
wedstrijdsecretariaat aan de overkant van het water.  

 
Overzicht locatie wedstrijdsecretariaat, finish gebied en wisselzone 

Fietsen	jeugd	en	Schuiteman	2eDivisie	op	tijd	uit	wisselzone	
Deelnemers aan de jeugdserie en de deelnemers aan de Schuiteman 2eDivisie dienen hun fietsen 
relatief kort na afloop van de eigen wedstrijd uit de wisselzone te halen. Vanwege de grote 
belangstelling wordt een aantal plekken in de fietsrekken dubbel gebruikt. Het volgende schema 
dient aangehouden te worden: 

Startserie Fietsen uiterlijk uit wisselzone 

Jeugd 11:00 uur 

Schuiteman 2eDivisie mannen  12:45 uur 

Geen	tassen	bij	de	fietsen	
Tijdens de verschillende startseries kan het druk zijn in de wisselzone. Om iedereen zoveel 
mogelijk ruimte te geven is het niet toegestaan om sporttassen of kratten bij de fiets neer te zetten. 
Tassen in kunnen worden afgegeven bij de partytent in de wisselzone (vlakbij fiets check in). Je 
tas krijgt een sticker met jouw startnummer. Bij het afhalen van de tas moet het startnummer 
getoond worden.  
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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 zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen: koude, plaatselijke 
vervuiling, obstakels onder water, onweer etc. In het rivierwater 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 aanwezig. 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), divisie wedstrijden (750 meter) als de 
achtste afstand (500m) en de OD (1500m) gesitueerd in de Eem. De start van het zwemmen is 
nabij het Eemplein. Je zwemt langs de vele boten en schitterende oude- en nieuwe gebouwen die 
Amersfoort rijk is. 

Houd er rekening mee dat het zwemparcours op 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 blauw-witte boei met het Keistad Triathlon Amersfoort logo. 
Deelnemers aan de OD 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. 

Rolling	wave	start	OD	&	⅛	recreatieve	startserie	
Voor de start van de recreatieve series van de OD en achtste triathlon werken met een ‘rolling 
wave start’. Dit houdt in dat iedereen buiten het water, op de lange steiger aan de zijkant van het 
water, wacht op zijn/haar start, terwijl iedere 5 seconden 2 atleten mogen vertrekken. De snelste 
atleten vertrekken als eerste, de langzaamste als laatste. 

Daarvoor zul je jezelf moeten indelen in de wachtrij, op basis van je verwachte zwemtijd over de 
500 m van dit parcours. We verdelen de vlonder in een aantal vakken: < 10 minuten, 10-15 
minuten, 15-20 minuten en > 20 minuten. De voorste twee vakken zijn alleen bedoeld voor atleten 
die borstcrawl gaan zwemmen. Dit systeem heeft zich al in meerdere wedstrijden bewezen als een 
goed alternatief voor een massastart in het water. Het voordeel hiervan is dat het minder druk om 
je heen is bij de start van het zwemmen, waardoor je gemakkelijker kunt zwemmen. Ook bij het 
fietsen zal dit zorgen voor een betere verdeling van de atleten. Dit werkt alleen als iedere atleet 
een reële inschatting maakt van zijn eigen zwemtijd en zich in het juiste vak indeelt. Wees daarom 
eerlijk tegenover jezelf en je mede-triatleten. 

De tijdregistratie vindt plaats door middel van de Mylaps Pro chip die je van de organisatie hebt 
gekregen. Van iedereen wordt de individuele tijd geregistreerd. De tijd begint te lopen zodra je over 
de startmat loopt. Deze startmat ligt aan het einde van de steiger. Nadat je over de startmat bent 
gelopen mag je meteen beginnen met zwemmen. 
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Watertemperatuur	
In de week voorafgaand aan de wedstrijd zullen we regelmatig de watertemperatuur meten. De 
gemeten temperatuur wordt vermeld op de site & facebook.  

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. 

Wetsuit	huren	
Heb je geen wetsuit maar wil je er wel een huren voor tijdens de wedstrijd dan kun je er een huren 
bij Sailfish. Voor het huren van een wetsuit bij Sailfish zie: https://sailfish-benelux.eu/wetsuit-voor-
1-dag-alleen-op-events-waar-wij-aanwezig-zijn. 

Zwemparcoursen	

 
Zwemparcours jeugdserie (150 meter) 
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Zwemparcours divisie wedstrijden (sprint afstand, 750 meter) 

 
Zwemparcours ⅛ series en estafette serie (500 meter) 
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Zwemparcours OD series (1500 meter) 

Fietsen	
Bij het fietsen is een goedgekeurde fietshelm verplicht. Hierop wordt bij het binnengaan van de 
wisselzone op gecontroleerd. Zonder helm geen deelname. Voordat de fiets uit het rek wordt gehaald 
moet de helm op- en vastgezet zijn. Na het fietsen moet de fiets eerst in het rek gehangen zijn voordat 
de helm losgemaakt mag worden. 

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 richting de Malebrug. Bij de Malebrug gaan we rechtsaf het Malesluispad op. 
Vervolgens gaan we weer rechtsaf en rijden de Coelhorsterweg op tot aan de Boelenhoefseweg 
op. LET OP: het is een verkeersluw parcours, GEEN verkeersvrij parcours (houd hier de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars goed in de gaten). Ook hier rechts aanhouden. Dan 
alsmaar rechtdoor tot en met het kruispunt met de N199. Pas op voor het gemene bochtje, maar 
we rijden door op de N199. (RECHTS BLIJVEN). Door middel van pylonen is één rijstrook afgezet 
voor de atleten. Na het water, bij een groot kruispunt rechtsaf de Nijverheidsweg-Noord op. 1e 
weer rechts (de Argonweg op), vervolgens rijd je de Vanadiumweg op. Bij kruispunt linksaf de 
Nijverheidsweg-Noord op om weer richting het Eemplein te fietsen. Bij de Kleine Koppel ga je 
linksaf om vervolgens weer linksaf de Kwekersweg op te gaan. Hier maak je de keus om terug te 
gaan richting wisselzone (rechts af) of te beginnen met je volgende ronde. Op dit punt hangt een 
banner die dit duidelijk aangeeft. 



 

12 

 

 

De jeugd fietst één ronde. De deelnemers aan de sprint en achtste afstand leggen twee ronden af (22 
km) en de deelnemers aan de OD 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. 

 
Fietsparcours sprint, achtste afstand en OD 

De gpx van het fietsparcours kan hier op gehaald worden. Het fietsparcours kan ook bekeken 
worden via het Keistad Triathlon YouTube kanaal 
(https://www.youtube.com/watch?v=SPl7_8vk7eM).  
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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 kaart 
(blokkeren) of blauwe kaart (stayeren) 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 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 in diskwalificatie. 

Trash	zone	
Ook is er dit jaar een speciale trash zone waar verpakkingen van gelletjes en eventueel lege 
bidons neergeworpen mogen worden. Houd er rekening mee dat wanneer je dit buiten de trash 
zone doet er hard wordt opgetreden. Buiten de trash zone weggooien van verpakkingen kan leiden 
tot diskwalificatie. De trash zone wordt duidelijk aangegeven met banners (zie hieronder).

 

 
Locatie trash zone 

 
Trashzone 
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Lopen	
Het loopparcours is gesitueerd rondom het centrum van Amersfoort en is met de klok mee. De 
route die gelopen wordt is: Grote Koppel, rechtsaf De Vendelier op, rechtsaf de Wolleweversgilde 
op, linksaf Chirurgijnsgilde op; tot het einde lopen en met de bocht mee Hooglandseweg-Noord op; 
bij kruispunt rechtsaf de Keerkring op; Vervolgens ga je onder de Meridiaantunnel door en ga je 
verder via Bloemendalsestraat, Plantsoen Noord, grote Spui, kleine Spui, Koppelpoort en 
Eemplein. Via de brug ‘t Sasje ga je de volgende ronde in. 

De jeugd loopt één ronde (2,5 km). De deelnemers aan de divisie series (sprint), achtste afstand 
leggen twee ronden af (5 km) en de deelnemers aan de OD lopen vier ronden (10 km). Tijdens het 
lopen wordt water en sportdrank van Hammer verstrekt.  

 
Loopparcours 
 

NK	Politietriathlon	over	1/8	afstand	
De wedstrijdorganisatie is trots om voor de tweede keer het NK Politietriathlon te mogen 
organiseren. Hoewel de naam anders doet vermoeden is dit het NK voor Politie, Brandweer en 
Marechaussee. Het NK wordt tegelijk met de wedstrijdserie van de 1/8 gestart. Het NK valt onder 
de reglementen van de NTB en u dient deze regels te kennen. De winnaars worden in een aparte 
ceremonie gehuldigd. Wij wensen jullie een mooie en sportieve wedstrijd.  
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Teamcompetitie	triathlon 

Keistad Triathlon Amersfoort is op 4 september het toneel voor de Schuiteman 2eDivisie Zuid 
mannen en vrouwen. Op het programma staat de sprintafstand (non-stayer). 

De atleten van de Schuiteman 2eDivisie Zuid dienen hun fietsen relatief kort na afloop van de 
eigen wedstrijd uit de wisselzone te halen. Vanwege de grote belangstelling worden plekken in de 
fietsrekken dubbel gebruikt. In het onderstaande tijdschema is aangegeven wanneer de fietsen uit 
de wisselzone moeten zijn. Fietsen die niet op tijd zijn opgehaald worden verplaatst naar een 
ander deel binnen de wisselzone.  

Tijdschema	teamcompetities	
Het tijdschema voor de teamcompetitie ziet er als volgt uit: 

 9:30 Captainsbriefing Schuiteman 2eDivisie mannen Zuid 

10:15 Captainsbriefing Schuiteman 2eDivisie vrouwen Zuid 

10:30 Start Schuiteman 2eDivisie mannen Zuid 

11:15 Start Schuiteman 2eDivisie vrouwen Zuid 

12:35 Prijsuitreiking Schuiteman 2eDivisie mannen en vrouwen (Keistad Triathlon) 

12:45 Fietsen Schuiteman 2eDivisie mannen Zuid uiterlijk uit de wisselzone 

Parcours	teamcompetities	
De Keistad Triathlon Amersfoort is een stadstriathlon waarbij de start en de finish in het centrum 
rondom het Eemplein is. 
Het zwemparcours (750 m) ligt in de Eem en is een heen en weer parcours met de klok mee om 
de boei. De start is in het water aan een lijn en de je stapt uit via ladders aan een steiger. 
Het fietsparcours is een ronde van ongeveer 10 km door een deel buitengebied van Amersfoort. 
Voor de sprintafstand worden er dus twee rondes gereden. Op het fietsparcours bevindt zich een 
trash zone. 
Houd er rekening mee dat het weggooien van spullen buiten de trash zone verboden is en dat hier 
hard tegen opgetreden wordt. Buiten de trashzone weggooien van verpakkingen kan leiden tot 
diskwalificatie. Zie paragraaf Trashzone voor meer informatie. 

Het loopparcours gaat door een deel van het centrum van Amersfoort, een ronde is 2,5 km. De 
finish is na de tweede ronde op het Eemplein. 
Tekeningen van de parcoursen zijn opgenomen in het hoofdstuk Parcoursen. 

Atletendorp	teamcompetities	
Op het Eemplein, in het finishgebied, is er ruimte gereserveerd voor het atletendorp van de 
divisieteams. In het atletendorp is per vereniging (dus niet per team) plaats voor één tent 
(maximaal 3×3 meter). Als team kan je hier dat stukje terrein gebruiken als ontmoetingsplaats 
rondom de wedstrijd. LET WEL als je als team hier gebruik van wilt maken moet dat uiterlijk één 
voor de wedstrijd bij de organisatie via info@keistadtriathlon.nl worden aangemeld. Zonder 
aanmelding geen plek! In de ochtend zal je aldaar ontvangen worden door een Keistad Triathlon 
Amersfoort coördinator voor de divisieteams.  



 

16 

 

Het atletendorp is geen bewaakt terrein. In de wisselzone is een afgeschermd stuk wat dient als 
garderobe tijdens jullie wedstrijd. 

 
Overzicht locatie wedstrijdsecretariaat, finish gebied, atletendorp en wisselzone 

Wedstrijdsecretariaat	teamcompetities	
Tegenover het finishgebied, op het Eemplein, bevindt zich het wedstrijdsecretariaat. De 
teamcaptain kan hier in de ochtend, open vanaf 8:30 uur, de enveloppen voor het team ophalen. 
 
Het hele team moet bij de zich voor het wedstrijdsecretariaat melden voordat de captain zich bij 
het wedstrijdsecretariaat meldt.  

Wijzigingen	startopstelling	teamcompetities	
De teamcaptain kan op de wedstrijddag tot uiterlijk 90 minuten voor de start (wees dus op tijd) 
maximaal 1 atleet wisselen. Let op dit kan alleen middels een volledig ingevuld wijzigingsformulier. 
Het wijzigingsformulier moet je zelf meenemen. Denk ook aan de atletenlicentie van de vervanger. 
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Tijdschema	en	prijsuitreikingen	

Tijdschema	
8:30 Opening wedstrijdsecretariaat en wisselzone 
9:15 Briefing jeugdwedstrijd bij de zwemstart  
9:30 Start jeugdwedstrijd 
9:30 Captainsbriefing Schuiteman 2eDivisie Zuid mannen 
10:15 Captainsbriefing Schuiteman 2eDivisie Zuid vrouwen 
10:20 Prijsuitreiking jeugdwedstrijd 
10:30 Start Schuiteman 2eDivisie Zuid mannen 
11:00 Fietsen jeugd uit de wisselzone 
11:15 Start Schuiteman 2eDivisie Zuid vrouwen 

  
12:00 Start wedstrijd serie OD  

  
12:30 Start recreatieve serie OD (rolling start) 
12:35 Prijsuitreikingen Schuiteman 2e Divisie wedstrijden 
12:45 Fietsen Schuiteman 2eDivisie mannen uit de wisselzone  
13:45 Start wedstrijd serie 1/8 afstand en NK Politietriathlon 

  
14:15 Start recreatieve serie 1/8 afstand (rolling start) 
14:15 Start estafette serie 1/8 afstand 
15:00 Prijsuitreiking OD wedstrijd 
15:30 Prijsuitreiking 1/8 triathlon (individueel en estafette) 
17:00 Parcours wordt gesloten, laatste deelnemer moet binnen zijn  

	
LET OP Fietsen kunnen vanaf 60 minuten en tot 15 minuten voor je start in de wisselzone 
geplaatst worden. Om drukte in de wisselzone te voorkomen is het niet mogelijk om hier vanaf te 
wijken. 

20 minuten voor de start van de serie wordt een wedstrijdbriefing gegeven. Deze vindt plaats ter 
hoogte van de zwemstart. 

Prijsuitreiking	en	categorieën	
Bij het opmaken van de uitslagen voor de prijsuitreiking worden de volgende categorieën 
aangehouden: 

Wedstrijd   Indeling 
Jeugd    Jongens 6+ 1, 2 en 3 en jongens 12+ 1, 2 en 3 
    Meisjes 6+ 1, 2 en 3 en meisjes 12+ 1, 2 en 3 
Achtste Afstand  Heren <M40 1, 2 en 3 en !M40 1, 2 en 3 

"#$%&'(")*'+,'-'%.'/'%.'!")*'+,'-'%.'/ 
OD    0%1%.'(2)*'+,'-'%.'/'%.'!2)*'+,'-'%.'/ 

"#$%&'(")*'+,'-'%.'/'%.'!")*'+,'-'%.'/ 
Estafette   Overall 1, 2, 3 
 
Locatie prijsuitreiking is op het finishterrein op het Eemplein. 
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Verzorging	tijdens	Keistad	Triathlon	

Drankpost	
Op het loopparcours is één drankpost. Bij deze drankpost wordt water en sportdrank van Hammer 
verstrekt. De drankpost kom je na ca. 350 meter na het verlaten van de 
wisselzone tegen. Wanneer je gefinisht bent staat en water, sportdrank en 
enkele versnaperingen (fruit, zoetigheid, zoutjes) voor je klaar.  

Recovery	zone	
Na gedane arbeid is het belangrijk goed te herstellen. In de finish zone is door Blackroll een 
recovery zone ingericht. Medewerkers van Blackroll geven je tips hoe je zelf actief je herstel kan 
bevorderen. BlackRoll (www.blackroll.com) heeft een groot assortiment aan hulpmiddelen die je 
kunnen helpen bij een goed herstel en voor 
blessurepreventie. Het is meer dan de moeite 
waard om na afloop langs te lopen.  

Sportmassage	
Ook bij de 6e Editie van de Keistad Triathlon kan er weer gebruikt gemaakt worden van ervaren 
masseurs en fysiotherapeuten voor massage en kleine sportmedische handelingen zoals tapen. 
Dit jaar wordt de massage volledig georganiseerd en verzorgd door Fysiotherapie Bergstraat. In 
het finish gebied staan zij voor je klaar om voorafgaand of na de wedstrijd je spieren de nodige 
verzorging te geven. De kosten hiervoor zijn 10 euro. Omdat de volledige opbrengst naar de 
stichting RopaRun zal gaan (https://roparun.nl/nl/over-roparun/), vinden het geen enkel probleem 
wanneer je de massage meer waard vindt dan 10 euro en je iets meer wil bijdragen! Er is een 
mobiel pinapparaat aanwezig, maar mag ook contant afgerekend worden. 
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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 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. Mocht je wat kwijt zijn geraakt tijdens de wedstrijddag, 
neem dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie. Tot twee maanden na de wedstrijd 
houden wij de gevonden voorwerpen in bewaring. 

Verantwoord trainen met een sportmedisch onderzoek 
Was het de eerste keer dat je aan een triathlon hebt meegedaan en smaakt het naar 
meer? Of wil je de volgende stap maken naar een meer gestructureerde 
voorbereiding? Denk dan eens aan een sportmedisch onderzoek in de voorbereiding 
op je volgende sportieve uitdaging. Een sportmedisch onderzoek kan je helpen bij het 
inzicht krijgen in jouw conditie en handvatten geven voor een veilige en verantwoorde 
sportbeoefening. Aan de hand van een sportmedisch onderzoek kan er een passend 
en gericht trainingsadvies gegeven worden. Zo’n onderzoek kun je laten doen 
bij Sportgeneeskunde Midden Nederland. 
Sportgeneeskunde Midden Nederland is hét expertisecentrum voor duursporters van 
Nederland. Bij Sportgeneeskunde Midden Nederland kun je terecht voor diverse 
inspanningsonderzoeken, loopanalyses en fietspositiemetingen op state-of-the-
art apparatuur.  
 


