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Beste duathleet 

Ik begin dit keer maar duathleet anders krijg ik weer commentaar dat ik triathleet zeg terwijl we 

hier natuurlijk zowel tri als duathleten bedoel. 

10 jaar geleden is triathlonvereniging Trioss begonnen met het organiseren van een wedstrijd op 

zeer kleine schaal voor de jeugd. Zoals jullie kunnen merken is dit kleine evenement nogal gegroeid. 

In de beginjaren sprak ik Frans van Zundert op ons oude parcours bij het sportpark en vertelde hem 

dat ik het jammer vond dat er maar zo weinig deelnemers waren. In die periode hadden we 

ongeveer 100 deelnemers over alle starts en dit wou maar niet stijgen. Frans vertelde mij toen dat 

ik af moest wachten want voor ik het wist zouden wij het NK organiseren. Toen vond ik het 

belachelijk en nu organiseren wij het voor de tweede keer. 

Wat ik belangrijk vindt is dat de sfeer door al die jaren eigenlijk niet veranderd is ook al is de 

wedstrijd zo groot geworden. Dit komt voor een groot deel door jullie de deelnemers. We zijn er 1 

jaar tussenuit geweest en waren bang dat dit het einde van de wedstrijd zou zijn. Maar het waren 

de atleten die ons niet in de steek lieten en de wedstrijd werd alleen maar groter. Deelnemers 

maken de wedstrijd en dat is waar wij het voor doen. Ik roep elk jaar weer dat er van alles mis mag 

gaan maar als de deelnemers er maar niks van merken. En als ik aan het einde van de dag tevreden 

geluiden van jullie hoor ben ik weer tevreden. 

Naast de deelnemers hebben we natuurlijk ook vrijwilligers nodig. Van die gekken die de hele dag 

druk in de weer zijn om een wedstrijd neer te zetten waar we zelf eigenlijk ook wel aan me zouden 

willen doen. Elke keer weer de problemen aanhoren van mensen die niet snappen dat de weg is 

afgesloten of dat het parc ferme echt alleen voor de deelnemers is. Mensen die o zo belangrijk zijn 

en de wedstrijd mede mogelijk maken. 

Dan de sponsoren. Dat stomme geld. Het budget dat we hadden bij de eerste wedstrijd was 

ongeveer net zo hoog als een kwart van het prijzengeld dit jaar oftewel de helft van de 

tijdwaarneming. Dankzij deze sponsoren hebben we het dit jaar toch weer voor elkaar. 

Namens de organisatie wens ik jullie allemaal een mooie wedstrijddag en het mooie weer is 

besteld, zoals elk jaar. Nu maar hopen dat het een mooie en sportieve wedstrijd wordt. 

Gerold Smits  
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Tijdschema en afstanden: 

 

09:30  Wedstrijd bureau in restaurant ’t Putje geopend 

09:30  Parc ferme geopend voor de deelnemers 

10:30  Start serie D/H00  t/m D/H08    1,25km – 6,1km – 0,8km 

10:35  Start serie D/H10  t/m D/H12    2,5km – 12,2km – 1,25km 

11:30  Start serie D/H14  t/m D/H18    5km – 20km – 2,5km 

12:00  Prijsuitreiking D/H00 t/m D/H12 

13:15  Start serie D/H-23  t/m D/H 70 + duo’s   10km – 40km – 5km 

14:00  Prijsuitreiking D/H14 t/m D/H18 

16:15  Prijsuitreiking D/H-23  t/m D/H 70 + duo’s zo snel mogelijk na laatste finisher 

 

Het parcours staan op aparte pagina’s vermeld. Let erop er zijn enkele kleine wijzigingen ten 

opzichte van vorig jaar. 

 

Inchecken: 

 

Binnen in de zaal van restaurant ’t Putje is het inschrijfbureau. Dit is vanaf 09:30 geopend. Men kan 

hier uw startbescheiden ophalen en indien u nog niet het inschrijfgeld betaald heeft kunt u dit hier 

alsnog voldoen. Inschrijven kan nog tot een uur voor de wedstrijd men kan dan echter alleen 

gebruik maken van de huurchip. Heeft men geen eigen chipnummer opgegeven bij de inschrijving 

moet u de huurchip gebruiken. 

 

Nadat u de startbescheiden op heeft gehaald kunt u de fiets in het parc ferme zetten. De stickers 

die u krijgt dienen voor op de helm en voor op de fiets. Uw tas met spullen kunt u voor de fiets in 

de berm neerzetten. Bij regen zal hier plastic liggen waar de tas onder kan komen te liggen. Na de 

wedstrijd kunt u de fiets en de helm op vertoon van uw startnummer op komen halen. Het parc 

ferme is alleen toegankelijk voor deelnemers. Alleen de D/H00 t/m D/H08 mogen onder 

begeleiding van een ouder hun spullen wegzetten. 

 

Omkleden: 

 

Omkleden kan in het zaaltje bij het Putje. Er zijn helaas geen douches. De organisatie is niet 

aansprakelijk voor het zoek raken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen! Voor 

toiletgebruik kan men gebruik maken van de mobiele toiletten in het parc ferme en in de omgeving 

van de start. 
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Wedstrijdreglement: 

 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 

Iedere atleet wordt geacht te weten dat hij/zij meedoet op eigen risico en dat hij/zij bij 

ongeval of anderzijds de organisatie vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid. 

2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen 

van persoonlijke eigendommen. 

3. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (weersgesteldheid, onvoorziene 

parcourssituatie, etc.) behoudt de organisatie zich het recht om de wedstrijd te wijzigen of 

in te korten. 

4. Er mag niet gestayerd worden, hierop zal streng worden gecontroleerd door een viertal 

juryleden. Houd het eerlijk en leuk en houdt u hieraan. 

5. In alle niet voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding. 
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Het lopen: 

Het loopparcours is ten opzichte van vorig jaar iets veranderd. Er is geen heen en weer parcours 

voor de D/H00 t/m D/H08 maar een korte ronde. De tweede run van elke serie is in tegengestelde 

richting ten opzichte van de eerste run. Dit is om kruisen van atleten te voorkomen en een juiste 

tijdsregistratie te krijgen. 

De tijdsregistratie van championchip ligt aan het einde van elke ronde in de eerste run en aan het 

begin bij de tweede run. 

Het loopparcours is geheel verkeersvrij. 

 

 
Loopparcours 2,5km ronde. Dit is de ronde voor de eerste run van alle categorieën vanaf D/H 10. Bij 

de tweede run vanaf D/H14 loopt men deze dus in tegengestelde richting. 
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Het parcours voor de jeugd is een korte ronde van 1350m. Dit is de eerste run van de D/H00 t/m 

D/H08 en de tweede ronde van de D/H10 t/m D/H12. De tweede groep loopt hem tegen de klok in. 

De eerste groep loopt bij de tweede ook de ronde tegen de klok in maar maakt een afkorting bij het 

oranje streepje. Hier zal ook iemand van de organisatie staan. Als men de instructies opvolgt van de 

vrijwilligers langs het parcours kan het niet fout gaan. 

 

Fietsen: 

 

Het is tijdens het fietsen verboden te stayeren. We kunnen dit niet vaak genoeg zeggen. Er 

zullen 4 of 5 juryleden op het parcours zijn die hier toezicht op houden. In het parc ferme mag er 

absoluut niet gefietst worden. Het dragen van een helm met gesloten helmbandje is verplicht vanaf 

het moment dat men de fiets uit het rek pakt tot deze weer op zijn plaats hangt. Het eerste deel 

van het parcours heeft een slecht wegdek en is smal houdt hier rekening mee. Dit is het 

aanloopstuk van het parc ferme naar de ronde en weer terug. Het fietsparcours is verkeersarm. Dit 

houdt in dat aanwonende van en naar hun woning moeten kunnen. Houdt dus rechts van de weg. 

Er zitten 2 versmallingen in het parcours deze zijn ruim van te voren aangegeven maar let toch op. 
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Het afgebeelde parcours is een ronde van 10,1 km. Het stuk van en naar het parc ferme is ongeveer 

250m. De D/H 00 t/m D/H12 Gaan bij punt A rechtdoor waardoor men een ronde krijgt van 6,1km. 

De tweede startserie legt deze ronde 2 x af. De D/H14 t/m D/H18 leggen het parcours ook 2 x af 

maar gaan bij punt A rechts af. De overige leggen hem 4 x af en gaan ook bij punt A rechts af. 

 

Parc ferme en start/finish zone: 

 

Het parc ferme is ten opzichte van vorig jaar 

verplaatst zodat het nu op een verharde 

ondergrond staat. De mat van championchip 

voor het fietsen ligt bij de uitgang van het parc 

ferme. Het parc ferme is zo ingedeeld dat vanaf 

het fietsparcours gezien eerst de jeugd staat dan 

de junioren dan de senioren. 
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Tijdregistratie: 

 

De tijdregistratie vindt plaats middels Championchip. Dit betekend dat iedereen met een chip zal 

lopen en fietsen. Van iedereen wordt de tijd bij de eerste run aan het einde van de ronden worden 

opgenomen. Tijdens het fietsen wordt de tijd bij het begin en einde van het fietsen geregistreerd. 

Bij de tweede run worden de tussentijden aan het begin van de ronden en natuurlijk bij de finish 

geregistreerd. De mat bij het lopen ligt ongeveer 100m van de uitgang van het parc ferme te liggen. 

Men mag alleen van de eigen chip gebruik maken mits men dit bij de inschrijving heeft opgegeven. 

Krijgt men bij de startbescheiden een huurchip moet men deze gebruiken. 

 

Hoe word ik geregistreerd: 

 

Via de chip aan het enkelbandje wordt u geregistreerd als u over 1 van de championchip matten 

loopt. Het is belangrijk dat u de chip om de enkel doet en niet op de loopschoen of om de pols. 

 

 
 

Inleveren huurchip: 

 

Indien je de chip gehuurd hebt moet je de chip na de finish inleveren bij het ophalen van de fiets. 

Het startnummer wordt dan afgestempeld en dit is tevens het bewijs van inleveren. Lever je de chip 

niet in gaan we er vanuit dat u hem koopt en worden de kosten voor de chip in rekening gebracht. 

Dit is een bedrag van 28 euro. Je bent daarmee eigenaar van de chip geworden en kunt hem 

voortaan gebruiken bij andere wedstrijden. 

  



 
9 

 

Routebeschrijving: 

 
Het adres van het inschrijfbureau is: 
Restaurant ’t Putje 
Willibrordusweg 81 
5342 LG Oss 

Vanuit de richting ’s-Hertogenbosch / Eindhoven 

 A59 richting Nijmegen, afrit 15 Oss / Heesch. Einde afrit rechts. Vanaf hier is de route aangeven. Na ± 500 
m. bij verkeerslichten rechts. Weg vervolgen (± 2 km) bij verkeerslichten met aan de linkerhand Shell-
benzinestation rechtdoor. 2e weg Willibrordusweg) rechts. Na ± 700 m Restaurant – zaal “ ’t Putje” aan de 
rechterhand. U kunt u auto links en rechts van de weg in de berm parkeren. 

  

Vanuit de richting Arnhem / Nijmegen 

 A50 richting ’s-Hertogenbosch, afrit 16 Oss-oost. Einde afrit rechts. Bij verkeerslichten ( schuin tegenover de 
meubelboulevard) links af. Vanaf deze kruising is de route aangeven. Bij rotonde rechtdoor. 2e weg 
Willibrordusweg) links. Na ± 700 m Restaurant – zaal “ ’t Putje” aan de rechterhand. U kunt u auto links en 
rechts van de weg in de berm parkeren deze parkeergelegenheid zal ook aangegeven staan. 

 


