TRIATHLOON 2020

Als organisatie hebben wij besloten dat de editie van 2020 NIET meer
doorgaat.

In september komen wij weer bijelkaar om de Triathloon van 2021 voor te
bereiden.

Houd in elk geval zaterdag 27 maart of 10 april vrij in je agenda.
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In navolging van adviezen van het RIVM en NOC*NSF hebben wij als
organisatie besloten de Triathloon van 4 april 2020 af te gelasten.

Wij overleggen zo spoedig mogelijk of de wedstrijd op een later te bepalen
datum gehouden zal worden. De incasso heeft nog niet plaatsgevonden
dus voor veel deelnemers is het inschrijfgeld nog niet geïnd. Wij zullen met
de NTB overleggen hoe restitutie van het inschrijfgeld plaats zal vinden van
deelnemers die via IDEAL betaald hebben.

De NTB is overgegaan op een nieuw systeem. Als je mee wilt doen met de
Triathloon kun je je inschrijven met de volgende link:

https://mijn.triathlonbond.nl/external/events/?include[0]=address
2 / 13

TRIATHLOON 2020

es&include[1]=organisation&page=1&view=list

De 23e Triathloon vindt plaats op zaterdag 4 april 2020. De inschrijving is
inmiddels geopend en het stroomt al vol met enthousiaste deelnemers.

Helaas gaat er iets mis met de ontvangstmail. Onze excuses hiervoor. We
zijn druk bezig om dit weer goed te krijgen.
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De 22e Triathloon is weer uitstekend verlopen. De uitslagen zijn
ondertussen naar alle deelnemers gestuurd en we hopen ze spoedig op de
website geplaatst te hebben.

Hieronder de overall uitslagen:

Individueel mannen

1. Jim Otter Leersum 1.18,35
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2. Machiel Ittmann Hilversum 1.19,03

3. Ferdinand Oldeman Moordrecht 1.21,00

Individueel vrouwen

1. Annelies van der Zwart Eindhoven 1.27,14

2. Saskia Elemans Wageningen 1.27,29

3. Anneke van de Boer Wageningen 1.32.49

Estafette teams
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1. Team Robert/Ludy Assen 1.17,24

2. Team Animo Assen 1.17,30

3. Team Joytime Grolloo 1.18,24

Hieronder enkele links naar foto’s:

*

Gino fotografie www.wiemann.nl

*

René Philipshttps://www.oypo.nl/1AB4A0BB9C08F36D

*

Svdb foto’s www.oypo.nl/SvdBfotos

En een filmpje van de wedstrijd gemaakt door Bertjan Marree.

*
n.mp4

http://bertjan.nl/foto/diversen/4mijl2019/triathloon-2019-klei
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Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers. Zonder hen géén
Triathloon. Hartelijk bedankt.

TRIATHLOON 2019

Binnenkort is het zover, dan vindt de 22e Triathloon plaats.
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Het evenement is VOL! Alle deelnemers hebben vandaag het
deelnemersboekje per mail ontvangen met alle informatie

over de wedstrijd.

Als organisatie zijn wij nog bezig de laatste puntjes op de i te zetten.

Wij wensen iedereen succes met de voorbereidingen en tot zaterdag 6 april!

De 22e editie van de Triathloon 2019 is op zaterdag 6 april 2019. De flyer is
uitgestuurd naar deelnemers die afgelopen jaren meegedaan hebben. Heb je
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geen flyer gekregen en wil je toch meedoen? Schrijf je snel in via
www.ntbinschrijvingen.nl

TRIATHLOON 2018

De Triathloon is mede door het mooie weer geweldig verlopen. Alle
deelnemers en vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!

De volledige uitslag staat inmiddels op de website gepubliceerd.

Foto's https://sportinnederland.com/in-beeld-21ste-editie-triathloon-in-dren
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tse-loon/

Gino Fotografie

en via facebook SvdB fotografie.

Mannen

1. Rob Barel, Overberg, 1.21,57

2. Robert Beute, Assen, 1.22,17

3. Jim Otter, Amerongen, 1.22,43

Vrouwen

1. Mirjam Bijlsma, Zuidlaren, 1.32,24
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2. Nienke Vlak, Eelde, 1.36,27

3. Klasina Politiek, Groningen, 1.37.01

Estafette

1. Team de Pantertjes, Leek, 1.22,48

2. Team de Boppers, Eexterveen, 1.23,22

3. Team Bas en Marcel, Assen, 1.24,21

De organisatie is klaar voor de 21e Triathloon op zaterdag 7 april. Het weer
belooft heel mooi te worden en alle deelnemers die op de wachtlijst stonden
kunnen meedoen!

Wij zetten nog de allerlaatste puntjes op de i en zien jullie allemaal morgen
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bij voetbalvereniging LEO.

Zaterdag 7 april 2018 wordt een sportieve dag. Op deze dag vindt namelijk
de Triathloon weer plaats! 5 km hardlopen, 25 km mountainbiken en 2 km
kanoën.

Het evenement is ondertussen VOL en er is een wachtlijst. Ben je
ingeschreven en mocht je niet meer mee kunnen doen meld je dan af bij de
organisatie.
De voorbereidingen verlopen goed. We zijn bezig de laatste puntjes op de i
te zetten.

Om nog een foto impressie te krijgen van vorig jaar klik op de volgende
link: http://wiemann.nl/triathloon-8-april-2017/
Op deze dag krijg jij als deelnemer:

- Een mooi en uniek
- Beveiligd parkoers

parkoers
door 100 vrijwilligers
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- Beveiligde stalling
voor je mountainbike
- Medische ondersteuning
(EHBO’ers)
- Uitleg over het
instappen van de kano (voor de start)
- Hulp bij het instappen
van de kano
- Duikers in het kanaal,
die ingezet kunnen worden in het geval van
nood tijdens het kanoën
- Na de finish zijn er
bananen en is er sportdrank
- Gebruik
kleedgelegenheid/douche
- Tijdsregistratie
- Gezellig napraten in
de kantine van VV LEO waar ook de
prijsuitreiking is
- Een mooie unieke
herinnering
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