
 

 

 

Deelnemersinformatie 

Kleentec CROSS-TRIATHLON Wierden 
 

zaterdag 23 juni 2018 
500mtr zwemmen – 20km fietsen – 5km lopen of 
250mtr zwemmen – 6km fietsen – 1,25km lopen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                    
  

Algemene informatie Kleentec CROSS-triathlon Wierden 

 
Algemeen 
Triatlon Vereniging ARGO organiseert op zaterdag 23 juni op recreatieterrein Het Lageveld in 
Wierden een laagdrempelige 1/8ste  CROSS-triathlon waar iedereen vanaf 14 jaar aan mee kan doen. 
Tevens vindt er een mini CROSS-triathlon plaats voor kinderen van 7 t/m 16 jaar. 
Afstanden 1/8 triathlon: 500mtr zwemmen, 20km ATB-en, 5km lopen. 
Afstanden mini-triathlon: 250mtr zwemmen, 6,4km ATB-en, 1,25km lopen. 
 
De locatie van de wedstrijd is op en rondom het prachtige Lageveld, het zwemonderdeel vindt plaats 
in open water. Het fietsparcours en het loopparcours zijn volledig onverhard en lopen om de 
recreatieplas heen en zijn door het publiek goed te volgen. 
Bij de 1/8ste afstand kan er zowel individueel als in trio deelgenomen worden. 
 
Recreatieterrein Het Lageveld 
Vriezenveenseweg 57 
7641 PE Wierden 
 
Aanmeldingsprocedure 
Voor-inschrijving via: www.ntbinschrijvingen.nl 
De voor-inschrijving sluit op vrijdag 15 juni 23.59 uur. Op de wedstrijddag zelf is er nog een 
mogelijkheid tot na-inschrijving, mits het maximaal deelnemersaantal van 100 personen niet is 
bereikt. 
Deelname kosten voor-inschrijving 1/8ste triathlon: 
Individueel: € 17,50 met NTB-licentie, geen eigen NTB-licentie: € 25,25 
Trio: € 22,50 met NTB-licentie, geen eigen NTB-licentie: € 30,25 
Bij na-inschrijving betaald u € 5,- extra; graag ter plaatse gepast contant betalen! 
Deelname kosten mini-triathlon bij voor- en na-inschrijving: 
Individueel: € 5,- met NTB-licentie, geen eigen NTB-licentie: € 8,- 
 
Licentie 
Conform het NTB-reglement bent u bij inschrijving voor het evenement verplicht in het bezit te zijn 
van een atletenlicentie. De licentie dient u tijdens de wedstrijdregistratie (ophalen startnummer) te 
tonen. Voor informatie over de vereiste licentie kunt u contact opnemen met de NTB. Indien u niet in 
het bezit bent van een atletenlicentie dan betaald u daarom € 7,75 extra voor aanschaf van een 
daglicentie (bij de mini-triathlon € 3,-). 
 
 
 



 

                    
  

Wedstrijdreglement 
De organisatie conformeert zich aan de reglementen zoals opgesteld door de Internationale 
Triathlon Unie (ITU) en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Iedere deelnemer dient op de hoogte 
te zijn van dit reglement (zie www.triathlonbond.nl en dan onder NTB – reglementen). 
 
Alleen reguliere ATB’s met 26 t/m 29 inch wielen en banden zijn toegestaan. De minimale breedte 
van de band is 1,5 inch (599-40), wat inhoudt dat het dikste deel van de band niet kleiner mag zijn 
dan 38,1 mm. Profiel of slickbanden zijn toegestaan. 
Een beachstuur , opzetsturen of traditionele wegsturen is niet toegestaan i.v.m. veiligheid. 
Traditionele ATB-stuureinden zijn wel toegestaan. 
 

Om het evenement, voor u en voor ons, goed en sportief te laten verlopen, zijn wij genoodzaakt 
enige regels nogmaals onder de aandacht te brengen: 
Deelname vindt plaats op eigen risico; 
De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs 
kunnen voortvloeien uit deelname aan het evenement; 
De wedstrijdleiding heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wegens wangedrag tijdens of 
voorafgaand aan de triathlon; 
Tevens heeft de wedstrijdleiding het recht deelnemers uit de wedstrijd te nemen om ze tegen 
zichzelf in bescherming te nemen (bijv. op medische gronden);  
U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en jury (herkenbaar aan de 
specifieke kleding). Bij het niet opvolgen van hun instructies volgt diskwalificatie; 
Gedurende de hele wedstrijd zijn headsets, mobiele telefoons en glazen verpakkingen niet 
toegestaan. 
 
Parkeren 
Op de recreatiegebieden van Regio Twente wordt gewerkt met een geautomatiseerde 
parkeersysteem. 
Werkwijze parkeersysteem: 
Bij aankomst gaat de eerste slagboom direct open. U rijdt door tot de tweede slagboom. Nadat de 
eerste slagboom achter u is gesloten, gaat de tweede slagboom open. Tussen de eerste en tweede 
slagboom is ruimte voor voertuigen tot maximaal 10 meter. 
Op het recreatiegebied koopt u uw uitrijkaartje bij het parkeerautomaat bij het toiletgebouw, bij de 
betaalautomaat kunt u met PIN en gepast contant geld betalen.  
Bij de uitgaande slagboom doet u uw uitrijkaartje in de automaat, zodat u kunt uitrijden. 
De deelnemers aan de TRIATHLON kunnen in de tent bij de aanmelding voor € 2,50 een uitrijkaart 
kopen (i.p.v. € 5,- bij de automaat) !! 
 
Organisatie 
De organisatie is volledig in handen van Triatlon Vereniging ARGO.  
Contact: tvargowedstrijd@gmail.com 
 
Hoofdsponsor wedstrijd: Kleentec  
Overige sponsoren wedstrijd: Sportvoedingswebshop, Supercoop Wierden, Rick's flowers and more 
en StepOne. 
Hoofdsponsoren TV ARGO: Regiobank en VolkerWessels 



 

                    
  

Programma en tijdschema Kleentec TRIATHLON Wierden 
 

23 juni 2018 
 

08.45-10.30 uur Registratie en afhalen startnummers 
Na inschrijving (contant betalen!) 

 

08.45-10.45 uur Opening Parc Fermé en fietscontrole  
 

10.00 uur  Start JEUGD Kleentec mini CROSS-triathlon Wierden 
Zwemmen:  250 meter  
Fietsen:  5,5 kilometer (1 ronde) 
Lopen:  1,25 kilometer (1 ronde) 

 
11.00 uur  Start Kleentec 1/8ste CROSS-triathlon Wierden  

Zwemmen:  500 meter  
Fietsen:  22 kilometer (4 ronden) 
Lopen:  5 kilometer (4 ronden) 

 

Circa 12.45 uur  Prijsuitreiking Kleentec CROSS-triathlon Wierden 
    
13.00 uur  Sluiting Parc Fermé 

 
Voorafgaand aan de wedstrijd 
 

Aanmelden tussen 8.45 en 10.30 uur bij de tent vlakbij het Parc Fermé bij de parkeerplaats van 
recreatievijver ’t Lageveld. 
 

Deelnemers krijgen een enveloppe met daarin een startnummer, een badmuts, een chip, een tyrap 
(om chip aan loopschoen te bevestigen)  en een fiets- en helmsticker.  
Deelnemers dragen tijdens de wedstrijd het startnummer op de rug tijdens het fietsen en aan de 
voorkant (buik) bij het lopen. Een startband is zeer aan te bevelen!! 
De chip dient bevestigt te worden aan de loopschoen met de tyrap. Na de finish zullen vrijwilligers 
deze chip losmaken en innemen. 
 

Omkleden kan in een van de tenten bij het Parc Fermé. Toiletten aanwezig in het sanitairgebouw op 
het terrein. 
 

Het Parc Fermé is open vanaf 8.45 uur. Zodra je je fiets in het Parc Fermé hebt gebracht mag deze er 
niet meer uit (parcours verkennen moet je dus doen voordat je je fiets laat keuren in het Parc 
Fermé). Uiteraard wordt de fiets en helm op veiligheid getest bij de ingang van het Parc Fermé, zorg 
dat je remmen goed afgesteld zijn en je helm onbeschadigd is. 
 

 
Chip bevestigen aan LOOPschoen 
 
 



 

                    
  

Het parcours  
 

Het zwemmen vindt plaats in het Lageveld. 
Het ATB-fietsparcours is geheel onverhard en gaat over grasveld, zandwegen en singletracks.  
Ook het loopparcours is geheel onverhard en gaat over grasveld, zandpaden en strand. 
Volledige fietsparcours te zien via: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2084333 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Binnenste ring: Lopen 1ste keer: 4 ronden 
Buitenste ring: Fietsen: 3 ronden 
Binnenste ring: Lopen 2de keer: 2 ronden 
    ATB-ronde gaat nog over 3de Lageveldsweg (zandpad) 
        Parc Ferme 
        Start - Finish 
       Loop- en fietsrichting 
     
         Zwemparcours 
 



 

                    
  

De wedstrijd 
 
Zwemmen 
Er wordt gestart vanachter een startlijn het strand. Oplopen naar het water is pas toegestaan na het 
startschot.  
Er is gelegenheid tot inzwemmen tot 10min voor de start. De briefing om 5min voor de start is 
verplicht. 
 

ATTENTIE: 
Onder de 14°C watertemperatuur is het dragen van een wetsuit verplicht. 
Boven de 22°C watertemperatuur is het dragen van een wetsuit door atleten NIET toegestaan. 
 
Wissel Zwemmen – Fietsen 
U dient eerst uw helm op te zetten (en vast te maken) alvorens de fiets te pakken. 
In het Parc Ferme mag niet worden gefietst. Na de uitgang Parc Ferme is een streep getrokken en pas 
na de streep mag je fietsen.  
 
Een aantal aanwijzingen om veilig en reglementair juist gebruik te maken van het ATB-parcours:  
Je rijdt te allen tijde zoveel mogelijk rechts op het parcours. Kom altijd op hetzelfde punt weer terug 
op het parcours als je even naar de kant moest (geldt ook voor het lopen). 
Fietsen in het Parc Ferme is verboden. Pas opstappen voorbij balk-lijn bij de uitgang en afstappen 
vóór de balk-lijn bij de ingang van het Parc Ferme. 
 
Wissel Fietsen – Lopen  
Na het fietsen kom je terug in hetzelfde Parc Fermé als waar je gestart bent. Alvorens het Parc Fermé 
in te gaan dien je af te stappen en het laatste stuk te lopen. Fietsen in het Parc Fermé is verboden. 
Pas opstappen voorbij balk-lijn bij de uitgang en afstappen vóór de balk-lijn bij de ingang van de Parc 
Ferme. 
Bij binnenkomst in het Parc Fermé dien je zelf jouw fiets op de juiste plek in het fietsrek te hangen. Je 
helm mag je pas los maken nadat je de fiets hebt opgehangen! 
 
Lopen (4 ronden van 1,25 km; totaal 5km.) 
Na de wissel fietsen/lopen vertrek je weer richting de recreatievijver 't Lageveld, daarna loop je 4 
rondes van 1,25 kilometer.  
Deelnemers mini-triathlon lopen 1 ronde. 
 
Verzorging 
Het loopparcours gaat over 4 rondes, waarbij om de 1,25 kilometer verzorgingspost is geplaatst. Een 
extra verzorgingspost is na de finish, bij de eindopvang, ingericht. 
De sportdrank wordt geleverd door Sportvoedingwebshop. Tijdens het lopen zal er sportdrank en 
water worden aangereikt.  
 

EHBO 
Aanwezig bij START/FINISH. 
 



 

                    
  

Na afloop van de wedstrijd 
 
Sluiting wedstrijd 
Alle deelnemers die finishen worden in de officiële einduitslag opgenomen, deze wordt z.s.m. na de 
wedstrijd gepubliceerd op www.uitslagen.nl en www.tvargo.nl .  
Deelnemers die gediskwalificeerd zijn worden in de uitslagen opgenomen onder vermelding van de 
letters ‘DSQ’.  
 
Eigendommen ophalen 
Na afloop van de wedstrijd kun je jouw schoenen-, zwem- en fietstas ophalen in het Parc Ferme. 
Alleen bij vertoon van je wedstrijdnummer word je fiets retour afgegeven.  
Het ophalen van je fiets en race attributen kan tot uiterlijk 13:00 uur. 
 
Prijsuitreiking 
De prijsuitreikingen vinden plaats nabij de finish, in het zicht van het publiek. In principe word je als 
prijswinnaar direct na de finish geïnformeerd door een medewerker van de organisatie. 
De prijsuitreiking vindt plaats rond 12.45 uur. 
 
 
 


