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Beste deelnemer 

Je hebt je ingeschreven voor de Najaarstriathlon van Bodegraven die zondag  4 

september 2022 wordt gehouden. In dit programmaboekje kun je informatie 

vinden over deze wedstrijd. 

De wedstrijd zou oorspronkelijk starten met zwemmen in de Oude Rijn, maar 

vanwege de droogte kan dit helaas niet, en zal er gezwommen worden in 

zwembad de Kuil aan de Sportlaan te Bodegraven. 

Deelname aan de triathlon is voor alle leeftijden mogelijk. De triathlon heeft 

een sterk recreatief karakter zodat iedereen kennis kan  maken met de 

triathlon sport. Dit jaar zijn de 1/16e, 1/8e en 1/4 triathlon plús een trio-

wedstrijd onderdeel van het  programma.   

Zorg dat je vooraf goed op de hoogte bent van de tijden, afstanden en het 

parcours. Kijk ook op onze website ttb-bodegraven.nl voor het laatste nieuws. 

Lees de samenvatting van de NTB (Nederlandse Triathlon Bond) door op de 

laatste pagina’s van dit programmaboekje, zodat je op de hoogte bent van de 

spelregels. 

Heb je na het lezen van dit boekje of het bekijken van de website nog een 

vraag, dan kun je ons altijd mailen. 

Wij zullen er alles aan doen een goede organisatie neer te zetten en jullie een 

veilig parcours te bieden. Verder wensen we je natuurlijk veel succes met de 

voorbereiding en zien je graag op zondag 4 september in Bodegraven. 

 

Triathlon Team Bodegraven  

Website    ttb-bodegraven.nl  

E-mail    wedstrijdcommissie@ttb-bodegraven.nl  
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Algemene informatie 

Tijdens de Najaarstriathlon zal ook een wedstrijd van het Jeugd- en 

juniorencircuit plaatsvinden. Informatie over deze wedstrijd verloopt via de 

NTB. De parcoursen zijn wel hetzelfde, en de starttijden van deze series zijn 

opgenomen in het tijdschema. 

Afstanden  

Er zijn bij de Najaarstriathlon van Bodegraven drie afstanden:     

Zwemmen  Fietsen   Lopen  

1/16 of Mini-triathlon   250 mtr  10 km   2,5 km  

1/8 triathlon     500 mtr  20 km   5 km  

1/4 triathlon     1000 mtr  40 km   10 km 

 

Start is in het zwembad en finish is op het Raadhuisplein in Bodegraven 

Parkeren  

Er kan geparkeerd worden op parkeerterrein de Meent aan de Sportlaan, of bij 

de Albert Heijn aan de Doortocht. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

Kom op de fiets, of ga samen rijden met anderen, dit geldt ook voor jullie 

supporters!  

 

Aanmelden  

Aanmelden kan vanaf 11:00 uur bij het inschrijfbureau in de hal van zwembad 

de Kuil. Doe dit ruimschoots voor de start van jouw serie. Als je hebt 

ingeschreven met een NTB-licentienummer neem dan je NTB-licentie met 

pasfoto erop mee, heb je geen NTB-licentie neem dan een legitimatiebewijs 

mee. Bij het inschrijfbureau ontvangt je een serie- en startnummer, verdere 

benodigdheden en eventuele laatste informatie. Deelnemers ontvangen 1 

startnummer. Deze moet je achterop dragen bij het fietsen en voorop bij het 

lopen. Een startnummerband is dus wel handig, hier moet je zelf voor zorgen. 

Een kwartier voor de start van je serie moet je fiets in de wisselzone staan.  

 

Aansprakelijkheid 

De wedstrijdcommissie verwacht van alle deelnemers aan de Najaarstriathlon 

Bodegraven dat zij op de hoogte zijn van de NTB reglementen. Deelnemers zijn 

via de NTB verzekerd. Wellicht nog ten overvloede melden we dat deelname 

aan de triathlon geschiedt op eigen risico. Je bent en blijft verkeersdeelnemer 



 

4 
 

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. 

 

Programma  

11:00 uur    Wedstrijdsecretariaat open.  

11:15 uur   Wisselzone open  

12:45 uur    Jeugd- en Junioren, halve sprint jongens 

12:50 uur    Jeugd- en Junioren, halve sprint meisjes 

13:15 uur    Jeugd- en Junioren, sprint jongens 

13:20 uur    Jeugd- en Junioren, sprint meisjes 

13:58 uur     Briefing 1e serie - 1/4 triathlon + trio 1/4 

14:00 uur     Start 1e serie - 1/4 triathlon + trio 1/4 

14:15 uur   Sluiting wedstrijdsecretariaat 

14:15 uur     Prijsuitreiking Jeugd- en Junioren circuit 

14:28 uur     Briefing 2e serie - 1/4 triathlon 

14:30 uur     Start 2e serie - 1/4 triathlon 

14:58 uur     Briefing mini 1/16 triathlon + 1e serie - 1/8 triathlon 

15:00 uur     Start mini 1/16 triathlon + 1e serie - 1/8 triathlon 

15:18 uur   Briefing 2e serie - 1/8 triathlon 

15:20 uur     Start 2e serie - 1/8 triathlon 

17:00 uur     Prijsuitreiking  

17:30 uur   Sluiting wisselzone 

 

 

Kleedruimte – Douche - Toiletten  

Er is geen kleedruimte en douche aanwezig. Toiletten zullen geplaatst worden 

nabij de wisselzone. 

 

 

Vrijwilligers  

Het is natuurlijk niet mogelijk een triathlon te organiseren zonder de hulp van 

vrijwilligers. Waardeer onze vrijwilligers en luister naar hun aanwijzingen. Zij 

staan er om voor jou een leuke wedstrijd mogelijk te maken!! 

 

Bij het Start/Finish gebied en op het fietsparcours zijn EHBO-ers aanwezig. 
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Wisselzone 

De wisselzone ligt op het Raadhuisplein in Bodegraven, naast het 

gemeentehuis. Er is één ingang in de wisselzone (met bike-check) en dit is 

tevens de uitgang bij de wisselzone (afgezien van in- en uitgangen tijdens de 

wedstrijd). Het is alleen toegankelijk voor deelnemers en alleen op vertoon van 

je startnummer. Zet na het aanmelden bij het betreden van de wisselzone je 

helm op, dat bespoedigt de controle. Na de wedstrijd krijg je alleen je fiets mee 

als je startnummer overeen komt met het nummer dat op je fiets zit.  
 

Tijdmeting  

De tijdmeting zal worden verzorgd door MyLaps. Als je zelf niet in het bezit 

bent van een chip dan krijg je bij het aanmelden een witte chip. Deze moet je 

met behulp van het bijgeleverde bandje om je enkel bevestigen. Na afloop dien 

je deze weer in te leveren!  

 

Briefing 

Voorafgaand aan iedere startserie zal er een korte briefing zijn met de 

belangrijkste mededelingen. Deze briefing zal plaatsvinden kort voor de start, 

nadat iedereen tevoren te water is gegaan.  

 

Wedstrijdinformatie zwemmen 

Het zwemmen zal plaatsvinden in het zwembad de Kuil, Sportlaan 1a. 

Meld je 10 minuten voor de start bij de banenteller van de baan waar je bent 

ingedeeld. Je krijgt een badmuts van de organisatie. Je bent verplicht deze te 

dragen. De banenteller kan jou herkennen aan de hand van de kleur van je 

badmuts.  

Bij de 1/16 triathlon zwem je 250 meter. 

Bij de 1/8 triathlon zwem je 500 meter.  

Bij de 1/4 triathlon zwem je 1000 meter. 

 

Houd tijdens het zwemmen rechts in je baan en hinder de andere deelnemers 

in je baan niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aantal banen dat je 

zwemt! Indien je nog één keer heen en weer moet zwemmen (nog 50m), zul je 

worden aangetikt door de banenteller. Na het zwemmen laat je de badmuts bij 

je baan achter en loop je naar de wisselzone. 
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Omdat er na het zwemmen in het zwembad plm 350m gelopen dient te 

worden naar de wisselzone, over de openbare weg, is het noodzakelijk de 

loopschoenen mee te nemen naar het zwembad. 

 

 

Wedstrijdinformatie Fietsen 

Je loopt eerst naar de wisselzone op het Raadhuisplein. In de wisselzone (zie 

voor de looproute in de wisselzone het hoofdstuk ‘Wedstrijdinformatie 

wisselzone’) loop je naar je fiets, en doe je eerst je fietshelm op en maakt deze 

goed vast voordat je met je fiets gaat lopen. Zorg dat je het startnummer op je 

rug draagt tijdens het fietsen. Je loopt met de fiets aan de hand naar het begin 

van het fietsparcours op  de Marktstraat, pas na de balk mag je opstappen. Het 

fietsen gebeurt op de openbare weg en niet op het fietspad. Het fietsparcours 

is daarvoor afgesloten voor  het doorgaande verkeer. Toch kunnen er nog 

auto’s rijden van b.v.  aanwonenden, houd hier altijd  rekening mee!  

Stayeren is bij het fietsen niet toegestaan. Houd altijd een afstand  van 10 

meter tot je voorganger (zie ook de NTB regels hierna).  Hierop wordt door de 

jury gecontroleerd.  

Het parcours is een heen-en-weer parcours op de Noordzijde, met nabij het 

Raadhuisplein (start- en eindpunt) een klein lusje. Er is een keerpunt aan de 

oostelijke zijde van het parcours, vlak voor Nieuwerbrug. Eén ronde houdt in: 

één keer naar Nieuwerbrug en weer terug tot de wisselzone. 
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Bij de 1/16 triathlon fiets je één ronde (10 km). 

Bij de 1/8 triathlon fiets je twee ronden (20 km).  

Bij de 1/4 triathlon fiets je vier ronden (40 km). 

 

Let op!  

Je bent gewoon verkeersdeelnemer. Houd rechts en volg de instructies van de 

verkeersregelaars en vrijwilligers altijd op. 

 

Als je klaar bent met fietsen stap je af voor de balk en loop je met de fiets naar 

de wisselzone. Je maakt je helm pas los als je fiets weer op zijn plek hangt. Zie 

voor de looproute in de wisselzone het hoofdstuk ‘Wedstrijdinformatie 

wisselzone’. 
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Wedstrijdinformatie lopen 

Draag bij het lopen het startnummer aan de voorzijde. Het dragen van een 

koptelefoon of oordopjes is niet toegestaan. Je loopt vanaf het Raadhuisplein in 

NO richting over de ‘de Ruyterlaan’ en fietspaden naar het fietspad langs de 

rondweg (Burg. Kremerweg). Loop steeds aan de linkerzijde op het voetpad, 

en langs de rondweg links op het fietspad (dit voorkomt dat deelnemers elkaar 

moeten kruisen bij het gemeentehuis). Vlak na de bocht in de rondweg is een 

keerpunt. Eén keer heen en terug is 2,5 km. 

 

Op het loopparcours is een drankpost waar je water kunt krijgen. Sportdrank 

wordt verstrekt bij de finish. 

Bij de 1/16 triathlon loop je één ronde (2,5 km). 

Bij de 1/8 triathlon loop je twee ronden (5 km).  

Bij de 1/4 triathlon loop je vier ronden (10 km). 

 

De finish bevindt zich op het Raadhuisplein. 

 

Wedstrijdinformatie trio ‘s 

De atleten die als trio deelnemen, dienen bij de wissel de enkelband met chip 

aan elkaar over te geven. Dit dient plaats te vinden aan het begin van de 

wisselzone (zie de rode cirkel in de tekening op pagina 10). De zwemmer geeft 

de chip aan de fietser. De fietser heeft het startnummer (aan een 

startnummerband) al om. Nadat de fietser gefietst heeft zet hij zijn fiets neer, 

en loopt verder door de wisselzone. Op dezelfde plek (rode cirkel) geeft hij de 

enkelband met chip, en startnummerband met startnummer aan de loper. 

Het laatste deel lopen, 100m voor de finish, wordt door het trio gezamenlijk 

afgelegd. 

 

Houd ons Groene Hart schoon! 

We drukken jullie op het (groene ☺) hart onderweg en in en rond de 

wisselzone géén afval weg te gooien. Houd het bij je tot je het in een afvalbak 

kunt gooien. Wij, en alle omwonenden, zullen jullie dankbaar zijn! 
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Plattegrond parcoursen 

Hieronder de plattegronden van de verschillende onderdelen.  

Fietsen: 

 

 

Lopen:
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Wedstrijdinformatie wisselzone 

Er dient eerst gelopen te worden van het zwembad naar de wisselzone. Deze 

route wordt hieronder weergegeven. Omdat er geen kleed zal liggen op deze 

route, is het noodzakelijk de loopschoenen mee te nemen naar het zwembad, 

en in de wisselzone weer te wisselen naar fietsschoenen! 

 

In onderstaande plattegrond wordt de situatie in de wisselzone weergegeven. 

De plaats waar je fiets moet hangen is genummerd. Kijk bij het plaatsen van de 

fiets goed in welk van de paden je fiets staat, dan weet je tijdens de wedstrijd 

meteen waar je moet zijn. Je loopt de wisselzone in vanuit de winkelpassage.  

Je loopt in dezelfde richting door, met de fiets aan de hand, naar de uitgang 

aan de Marktstraat. Je mag pas opstappen nadat je de balk bent gepasseerd, 

op de Marktstraat. Na het fietsen loop je in tegengestelde richting door de 

wisselzone, hangt je fiets op, en verlaat de wisselzone naar het loopparcours. 

 

Let ook op de strafbox, hierin dien je bij een straf (zie hoofdstuk ‘Strafbox’) 

plaats te nemen ná afloop van het fiets-onderdeel. 
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Voor het overzicht tonen we hieronder de routering rond de wisselzone. 

 

 
 

 

NTB regels in het kort 

 

Van nieuwkomers in onze sport kan je niet verwachten dat alle regels en 

richtlijnen voor deelname aan een wedstrijd maar meteen duidelijk en 

begrepen zijn. Maar zelfs de ervaren atleet ‘vergeet’ wel eens wat in het heetst 

van de strijd. Daarom volgt hieronder een korte samenvatting van de 

belangrijkste regels en tips waar iedereen zich in het belang van veiligheid en 

Fair Play aan zal moeten houden bij deelname aan een wedstrijd. 

 

Wacht niet te lang met je aan te melden voor een wedstrijd en kom die dag op 

tijd.  

Lees vooraf alle informatie op de website van de organisatie.  

• Zorg dat je weet hoeveel ronden je gaat zwemmen, fietsen en lopen. Kijk naar 

de aanloop- of uitrijdroutes.  
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• Neem je licentie mee als je daarmee hebt ingeschreven of anders een geldig 

identiteitsbewijs. Meld je hiermee bij de inschrijving.  

• Verken het begin en einde van het fiets- en loopparcours en zorg dat je weet 

waar de finish is.  

• Als je fietst draag je altijd je helm, ook tijdens het lopen met de fiets.  

• Bevestig het startnummer dat je van de organisatie krijgt ongevouwen aan 

een startnummerband .  

• Plak de sticker met jouw nummer op je fiets .  

• Bied je fiets en helm ter controle aan bij de ingang van de wisselzone 

voorafgaand aan de wedstrijd.   

• Zorg dat je remmen goed afgesteld zijn en je helm onbeschadigd is.  

• Zet je fiets op de plaats met jouw nummer.  

• Verken de situatie in de wisselzone. Waar kom ik er in, hoe ga ik er uit om te 

fietsen en hoe om te lopen?  

• Meld je op tijd bij de start. Ga op tijd het water in en zwem in achter de 

startlijn.  

• Veroorzaak geen valse start en volg het voorgeschreven parcours. 

 • Draag geen sokken, zwemvliezen of peddels. Brilletjes, oordopjes, 

neusklemmen e.d. zijn wel toegestaan.  

• Zet na het zwemmen in de wisselzone eerst je helm op, maak deze vast en 

pak dan pas je fiets en loop daarmee naar de uitgang van de wisselzone.  

• Zorg dat je nummer bij het fietsen op je rug zit.  

• Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan.  

• Fiets je eigen wedstrijd. Stayeren is niet toegestaan (wel voor het Jeugd- en 

Juniorencircuit). Als je dichter naast een andere atleet zit dan 3 meter of 

dichter achter een andere atleet dan 10 meter (gemeten van voorwiel tot 

voorwiel) dan heet dat stayeren. Als je iemand inhaalt moet je dat binnen 20 

seconden doen en als je ingehaald wordt dan moet je binnen 20 seconden uit 

een stayerpositie zijn.  

• Kom altijd op hetzelfde punt weer terug op het parcours als je even naar de 

kant moest (dat geldt ook bij het lopen).  

• Houd je aan de verkeersregels (m.n. rechts rijden).  

• Stap vóór de wisselzone van je fiets.  

• Hang eerst je fiets op en doe dan pas je helm af.  

• Doe je loopschoenen aan, op blote voeten lopen is niet toegestaan.  

• Draag je startnummer bij het lopen op je buik (dus niet ergens op de 

bovenbenen).  

• Houd de looproute aan, afsnijden is ook hier niet toegestaan.  
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• Draag je wedstrijdkleding fatsoenlijk, dat betekent de rits dicht.  

• Gedurende de hele wedstrijd zijn headsets, mobiele telefoons en glazen 

verpakkingen niet toegestaan.  

• Als een official (herkenbaar aan een groene of oranje hes, of een 

rood/wit/blauwe jas) je aanspreekt, volg dan diens aanwijzingen op. Je loopt 

een kleine vertraging op in je wedstrijd, maar voorkomt dat je wordt 

gediskwalificeerd.  

 

Met de hierboven beschreven aandachtspunten zou het moeten  kunnen 

lukken. Zijn er vragen spreek dan voor de wedstrijd de  organisatie of een 

official daarover aan. 

 

Bron NTB 
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Strafbox 

 

Als je betrapt wordt op stayeren, dan wordt een blauwe kaart getoond. Je 

moet je dan in de strafbox aan het eind van het fietsparcours melden om een 

tijdstraf uit te zitten. Vergeet je je te melden in de strafbox? Dan ben je verder 

van huis, want dan wordt de niet-uitgezeten tijdstraf direct omgezet in een 

diskwalificatie. 

Bij binnenkomst in de strafbox moet je van je fiets afstappen en melden 

hoeveel kaarten je hebt gekregen, en van welke kleur deze waren. Een tijdstraf 

voor stayeren (blauwe kaart) is namelijk langer dan een tijdstraf voor 

bijvoorbeeld blokkeren (gele kaart). 

De tijdstraffen voor stayeren bedragen 1 minuut op een Achtste / Sprint, en 2 

minuten op een Kwart triathlon. De tijdstraffen voor andere overtredingen 

zoals blokkeren bedragen 10 seconden op een Achtste/Sprint, en 15 seconden 

op een Kwart triathlon. 

Tijdens het uitzitten van de tijdstraf mag je niets doen. Niet aan je fiets of 

uitrusting zitten, en dat betekent ook: niet eten of drinken, of bv. ook de tijd 

gebruiken om een sanitaire stop te doen. Doe je dat toch, dan stopt de official 

de telling en gaat hij pas verder wanneer je weer niets doet. 

Alle uitgedeelde gele en blauwe kaarten worden door officials geregistreerd. 

Deze registratie wordt na de wedstrijd gelegd naast de registratie van de 

uitgezeten tijdstraffen. Zit je een opgelegde tijdstraf niet (of niet geheel) uit, 

dan word je uit de uitslag geschrapt. Daarnaast volgt diskwalificatie ook als je 

twee of meer blauwe kaarten binnen één wedstrijd hebt getoond gekregen. 
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Checklist  

 

De onderstaande lijst is een zeer uitgebreide lijst van de spullen die je nodig 

kan hebben tijdens een triathlonwedstrijd. Pas hem naar behoefte aan, 

afhankelijk van de betreffende wedstrijd en de voor jou beschikbare spullen.   

 

Wat voorbeelden:  

Als je bijvoorbeeld een trisuit hebt, is het niet nodig om ook een zwembroek, 

fietsbroek en loopbroek mee te nemen. Indien je geen trisuit hebt, kan je ook 

besluiten om in je fietsbroek te gaan hardlopen. Voor sommige wedstrijden is 

een wetsuit verplicht en voor andere juist weer verboden (bijvoorbeeld bij het 

zwemmen in een zwembad). Controleer altijd vooraf bij de organisatie 

(bijvoorbeeld via de website) wat voor de betreffende wedstrijd van toepassing 

is. 

 

Zwemmen:  

• Zwembroek / badpak  

• Trisuit  

• Zwembrilletje  

• Wetsuit, Badmuts 

 

Fietsen:  

• Fiets  

• Fietsschoenen  

• Handschoenen 

(voornamelijk voor de wat langere afstanden)  

• Bidon(s), gevuld met water of met een sportdrank  

• Fietsbroek  

• (Fiets)shirt  

• Fietshelm  

• Fietsbril  

• Gelletjes en/of sportrepen (voornamelijk voor de langere afstanden)  

• Sokken  

• Reserveband(en) (handig als je het nodig hebt vóór de wedstrijd; tijdens 

de wedstrijd is dit voornamelijk voor de wat langere afstanden: op de 

korte afstand telt elke seconde!)  
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• Fietspomp  

• Fietsgereedschap (handig als je het nodig hebt vóór de wedstrijd; tijdens 

de wedstrijd is dit voornamelijk voor de wat langere afstanden: op de 

korte afstand telt elke seconde!) 

 

Lopen  

• (Loop)shirt  

• Loopbroek  

• Loopschoenen met snel-sluiters of elastische veters  

• Zonnebril  

• Pet 

 

Diversen  

• Horloge  

• Hartslagband  

• Zonnebrand  

• Handdoek(en)  

• Baby-olie (tegen 

schuurplekken van de 

wetsuit)  

• Haar elastiekjes  

• Eten  

• Schone kleding  

• Elastische 

startnummerband  

• Veiligheidsspelden  

• EHBO spulletjes (pleisters etc)  

• Badslippers  

• Douchespullen  

• Plastic zak (of vuilniszak) voor wetsuit en/of vuile / natte spullen  

• NTB licentie mét pasfoto!  

• Geld  

• Legitimatiebewijs  

• Toegestuurde informatie van de organisatie 

  



 

18 
 

  


