
 

 
 

Deelnemersinformatie 
 

Try-out editie Triatlon Leeuwarden 
Zaterdag 14 augustus 2021 

 
 
 
 



 

Deelnemersinformatie Triatlon Leeuwarden 2021  2 

 

Inhoudsopgave 

1. Try-out editie Triatlon Leeuwarden ....................................................................................................... 3 

2. Programma ........................................................................................................................................... 4 

3. Evenementterrein & wisselzone ............................................................................................................ 5 
3.1 Locatie & bereikbaarheid ............................................................................................................................. 5 
3.2 Parkeren ....................................................................................................................................................... 5 
3.3 Evenementterrein & wisselzone ................................................................................................................... 6 
3.4 Coronamaatregelen ..................................................................................................................................... 6 
3.5 Afval ............................................................................................................................................................. 6 

4. Parcoursen ............................................................................................................................................ 7 
4.1 Routeaanwijzingen ....................................................................................................................................... 7 
4.2 Zwemparcours .............................................................................................................................................. 8 
4.3 Fietsparcours ................................................................................................................................................ 8 
4.4 Loopparcours ................................................................................................................................................ 9 

5. Voor de start ....................................................................................................................................... 10 
5.1 Registreren / aanmelden ............................................................................................................................ 10 
5.2 Gezondheidscheck ...................................................................................................................................... 10 
5.3 Startbescheidenen ...................................................................................................................................... 11 
5.4 Fiets check-in wisselzone ............................................................................................................................ 12 
5.5 Wetsuits ..................................................................................................................................................... 12 

6. Tijdens de wedstrijd ............................................................................................................................ 13 
6.1 Zwemmen ................................................................................................................................................... 13 
6.2 Wissel van zwemmen naar fietsen ............................................................................................................. 13 
6.3 Fietsen ........................................................................................................................................................ 13 
6.4 Wissel van fietsen naar lopen .................................................................................................................... 13 
6.5 Lopen .......................................................................................................................................................... 13 

7. Na de wedstrijd ................................................................................................................................... 14 
7.1 Finishen ...................................................................................................................................................... 14 
7.2 Prijzen en medailles .................................................................................................................................... 14 
7.3 Uitslagen .................................................................................................................................................... 14 
7.4 Gevonden voorwerpen ............................................................................................................................... 14 
7.5 Douchen en omkleden ................................................................................................................................ 14 
7.6 Enquête ...................................................................................................................................................... 14 

8. Partners & sponsoren .......................................................................................................................... 15 



 

Deelnemersinformatie Triatlon Leeuwarden 2021  3 

 

1. Try-out editie Triatlon Leeuwarden 
 
Beste deelnemer, 
 
Op zaterdag 14 augustus 2021 wordt de eerste editie van Triatlon Leeuwarden in de Friese 
hoofdstad georganiseerd. Decor voor het evenement is het recreatiegebied De Groene Ster, 
dat een prachtige uitvalsbasis vormt voor de zwem-, fiets- en loopparcoursen. 
 
Al zwemmend in het water van de Kleine Wielen, fietsend langs de Bonkevaart met de 
iconische finishplaats van de Elfstedentocht en het wereldberoemde Elfstedenbruggetje, 
lopend door het prachtige recreatiegebied De Groene Ster ervaar je op verschillende 
manieren wat de Friese hoofdstad en directe omgeving te bieden heeft! 
 
Op de rol staan een Sprint- en Olympische afstand triatlon, waarbij elke deelnemer met veel 
plezier deze sportieve uitdaging aan kan gaan. Met het organiseren van een recreatieve 
triatlon beoogt Triatlon Leeuwarden een breedtesport-evenement te zijn waarbij het plezier 
in combinatie met de sportieve uitdaging zowel voor beginners als meer gevorderde 
triatleten de basis vormt. 
 
De organisatie zet voor dit jaar in op een try-out editie met een beperkte omvang qua aantal 
deelnemers. Enerzijds om praktische ervaringen met de parcoursen op te doen, anderzijds 
om ook veilig en verantwoord te kunnen deelnemen aan een evenement in de huidige 
COVID-19 pandemie. 
 
We zijn dan ook erg benieuwd naar je ervaringen en wensen je (alvast) veel plezier! 
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2. Programma 
 
Het programma van Triatlon Leeuwarden is als volgt: 
 

Zaterdag 14 augustus 2021 
Tijd Activiteit 
  

11.00 – 12.45 uur Aankomst en registratie deelnemers. 
11.30 – 12.50 uur Wisselzone open voor fiets check-in. 
  

12.40 uur Briefing Sprint afstand (evenementterrein / wisselzone) 
13.00 uur Start Sprint afstand 
  

13.10 uur Briefing Olympische afstand (evenementterrein / wisselzone) 
13.30 uur Start Olympische afstand 
  

16.30 – 17.00 uur Fiets check-out, indien nog niet opgehaald na finish. 
  

17.00 uur Einde evenement. 
  



 

Deelnemersinformatie Triatlon Leeuwarden 2021  5 

3. Evenementterrein & wisselzone 
 
3.1 Locatie & bereikbaarheid 
Triatlon Leeuwarden wordt gehouden in De Groene Ster (postcode 8926 XE) en is gelegen 
aan de noordoost-kant van Leeuwarden. Het is goed bereikbaar via de N355 / 
Groningerstraatweg, neem de afslag ‘Kleine Wielen’. 
 
Let erop dat je na het verlaten van de N355 / Groningerstraatweg eerst linksaf en vrij snel 
alweer rechtsaf slaat, recreatiegebied De Groene Ster in.  
 

 
 
3.2 Parkeren 
Volg de bordjes met ‘Parkeren triatlon’ richting parkeerplaatsen P7 t/m P10. Hier is meer 
dan voldoende ruimte om te parkeren en op steenworp afstand van het evenementterrein 
en de wisselzone.  
 
Let op: Sta je op het parkeerterrein bij AquaZoo? Dan ben je te ver gereden en hou je -naast 
dat je daar betaald parkeert – ook een plek voor bezoekers van het dierenpark bezet. 
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3.3 Evenementterrein & wisselzone 
Het evenementterrein met daarin de wisselzone bevindt zich op enkele honderden meters 
van de kiosk en nabij parkeerplaatsen P7 t/m P10. Frequente bezoekers van De Groene Ster 
zullen het terrein kennen als het voetbalveld. 
 

 
 
3.4 Coronamaatregelen 
Vanwege de huidige coronapandemie hebben we nog te maken met algeheel geldende 
maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en te beheersen. Het 
houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het thuisblijven bij klachten die kunnen duiden 
op het coronavirus is dan ook een vereiste! 
 
De organisatie doet een dringende oproep aan de deelnemers om alleen te komen, zonder 
familie/vrienden of eventuele begeleiders. Mocht het te druk worden en/of de algemeen 
geldende maatregelen niet (meer) nageleefd (kunnen) worden dan kan de organisatie of 
daarvoor bevoegde personen namens de Gemeente Leeuwarden het evenement stilleggen. 
 
3.5 Afval 
Afval dient gedeponeerd te worden in afvalbakken die op diverse plekken op het 
evenementterrein aanwezig zijn. Het is niet toegestaan afval achter te laten of weg te gooien 
op de parcoursen ten tijde van de triatlon. Bij constatering hiervan kan de organisatie 
besluiten de betreffende deelnemer te diskwalificeren. 
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4. Parcoursen 
 
4.1 Routeaanwijzingen 
Deelnemers dienen zich van tevoren goed te verdiepen in de parcoursen en de te volgen 
routes zoals die in dit document zijn beschreven. Digitaal kunnen de routes worden bekeken 
via onze website: https://www.triatlonleeuwarden.nl/deelnemers/parcoursen/ 
 
De deelnemers dienen te allen tijde de geldende verkeersregels in acht te nemen. Op diverse 
punten zullen verkeersregelaars staan om een zo vrij mogelijke doorgang te verlenen aan de 
deelnemers. Echter kan dit niet worden gegarandeerd; eventuele aanwijzingen dienen te 
worden opgevolgd. 
 
Zowel het fiets- als loopparcours zijn voorzien van gele pijlen op het wegdek om de route 
aan te duiden. Ook staan er bij afslagen of bijzondere punten pijlborden aan de rechterkant 
van de weg. De organisatie zal regelmatig controleren of de pijlborden er nog (op de juiste 
wijze) staan, tegen onverlaten die denken grappig te moeten zijn kunnen we helaas niet op. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voorbeeld pijlborden (links, rechtsdoor, rechts). 
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4.2 Zwemparcours 

 
 
Het zwemparcours bedraagt 750 meter en wordt rechtsom (‘met de klok mee’) 
gezwommen. Het eerste stuk wordt gezwommen richting de karakteristieke Himriksmole. 
De Sprint zwemt 1 ronde, de Olympische afstand 2 ronden. Er wordt vanuit het water gestart 
achter een lijn. 
 
4.3 Fietsparcours 

 
 
Het fietsparcours bevindt zich grotendeels aan ‘de bovenkant’ van de Groningerstraatweg, 
met een grote boog om de Grutte Wielen en de Ryptsjerksterpolder wordt een ronde van 
ruim 17 kilometer gereden via Snakkerburen, Lekkum en Gytsjerk. Totale afstanden die 
afgelegd worden bedragen +/- 19 kilometer voor de Sprint, de Olympische afstand omvat 
twee ronden waarmee na ruim 36 kilometer de wisselzone in de Groene Ster weer wordt 
bereikt. 
 
Belangrijk aandachtspunt is de hindernis op +/- 3,5 kilometer vanaf de wisselzone. Over 150 
meter dient er langs de Bonkevaart -geheel in stijl van de Elfstedentocht- gekluund te 
worden. Het is verplicht hier af te stappen en met de fiets aan hand deze afstand over 
vloerbedekking te lopen voordat men de route fietsend kan vervolgen! 
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4.4 Loopparcours 

 
 
Eén ronde van 5,4 kilometer vormt het loopparcours door De Groene Ster. Vanaf de 
wisselzone loopt men over het eiland dat ligt in de Grote en Kleine Zwemplas en langs de 
oevers van de Nije Wielen voert. Een bijzonder parcours dat voor de Olympische afstand 
bijna 11 kilometer bedraagt en voor alle deelnemers een uitdaging met hoogtemeters zal 
zijn! 
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5. Voor de start 
 
5.1 Registreren / aanmelden 
Elke deelnemer dient zich bij aankomst aan te melden / te registreren. Hier zal een 
gezondheidscheck plaatsvinden waarna, nadat alles akkoord is bevonden, de 
startbescheidenen worden uitgereikt. 
 
5.2 Gezondheidscheck 
Om in het kader van de COVID-19 pandemie een veilig en verantwoord evenement te 
organiseren verwachten wij van alle deelnemers dat zij zich houden aan de algemeen 
geldende maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het thuisblijven 
bij klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus. 

Bij aankomst op het evenementterrein zal bij elke deelnemer bij het afhalen van de 
startbescheiden een gezondheidscheck plaatsvinden en als zodanig worden geregistreerd. 
Deze vragen zullen zijn: 

1. Heeft u nu één of meerdere van onderstaande klachten of deze in de afgelopen 24 uur 
gehad? 
– Hoesten; 
– Neusverkouden; 
– Koorts (vanaf 38 graden); 
– Benauwdheidsklachten. 

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
3. Heeft u het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 

dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld? 
 
Indien alle vragen met ‘nee’ beantwoord kunnen worden is dit in beginsel voldoende om 
toegelaten te worden als deelnemer aan het evenement. 
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5.3 Startbescheidenen 
Je ontvangt een enveloppe met daarin: 

- Startnummer; 
- Stickervel (helmsticker, zadelpensticker, tassticker); 
- Badmuts; 
- Enkelband met tijdsregistratiechip. 

 
5.3.1 Startnummer 
Het startnummer kan het best bevestigd worden aan de startnummerband of elastiek (zelf 
mee te nemen). Het startnummer moet gedragen worden bij het fiets- en looponderdeel; 
tijdens het fietsen op de rug en tijdens het lopen op de buik. Eventueel zijn er bij de 
registratie-balie speldjes af te halen om het startnummer aan de startnummerband vast te 
maken. 
 
5.3.2 Stickervel 
Bevestig de fietssticker aan de zadelpen, met het nummer wijzend naar achteren. Het 
nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de linker- en rechterzijde. 
 
De zadelpensticker moet bevestigd zijn vóór het betreden van de wisselzone en moet blijven 
zitten tot ná de wedstrijd en de fiets weer is uitgecheckt uit de wisselzone. 
 
De helmstickers dienen aan zowel de linker- als rechterzijde van de helm geplakt te worden. 
 
Eventueel kan de extra sticker op een tas worden geplakt. 
 
5.3.3 Badmuts 
Elke deelnemers dient bij het zwemonderdeel een badmuts van de organisatie te dragen; 
een eigen badmuts is niet toegestaan. 
 
Bij het verlaten van het water dient de badmuts in een daarvoor aangewezen ton gegooid te 
worden; deze is bij de zwemuitstap aanwezig. 
 
5.3.4 Enkelband met tijdregistratiechip 
De tijdwaarneming tijdens Triatlon Leeuwarden wordt verzorgd door GeVo PST. De 
deelnemer dient gedurende de hele wedstrijd de enkelband met tijdsregistratiechip om de 
linker enkel te dragen. Dit is belangrijk om een goede tijdwaarneming te realiseren en 
voorkomt dat de enkelband bij losraken in de ketting van de fiets terecht kan komen. 
 
Bij het uitchecken van de fiets uit de wisselzone dient de enkelband met tijdregistratiechip 
ingeleverd te worden. In geval van verlies of het niet inleveren hiervan is de organisatie 
gerechtigd € 30,00 administratie- en vervangingskosten in rekening te brengen bij de 
deelnemer. 
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5.4 Fiets check-in wisselzone 
Voorafgaand aan de wedstrijd plaats je alle benodigde spullen in de wisselzone op de 
daarvoor aangegeven plaats. Denk hierbij aan het volgende: 

- Zorg dat de benodigde stickers zijn aangebracht op helm en fiets; 
- Draag bij het betreden van de wisselzone het startnummer en helm. 

 
Fiets en helm worden gecontroleerd op veiligheid. Het is belangrijk om ervoor  
te zorgen dat je over een goed werkende fiets beschikt. Op het moment dat je fiets -naar 
oordeel van de organisatie- niet veilig wordt geacht, wordt de fiets niet toegelaten tot de 
wisselzone en kun je niet meedoen. 
 
De fiets wordt geplaatst in het fietsenrek bij het nummer dat overeenkomt met het 
startnummer. Hierbij is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand i.v.m. corona. Alle 
andere benodigdheden dienen netjes bij elkaar naast te fiets te worden geplaatst. 
 
Neem even de tijd op de wisselzone te bekijken, zodat je weet waar je fiets staat en waar de 
verschillende in- en uitgangen zijn voor het fiets- en loopparcours. 
 
5.5 Wetsuits 
Bij een watertemperatuur van 22 graden of meer is het dragen van een wetsuit niet 
toegestaan. De watertemperatuur op zaterdag 14 augustus is leidend en zal worden 
gecommuniceerd bij aankomst op het evenementterrein. 
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6. Tijdens de wedstrijd 
6.1 Zwemmen 
De start van het zwemmen vindt plaats vanuit het water, vanachter een lijn. Na het startsein 
zal de lijn omhoog worden gedaan en kunnen de deelnemers vertrekken. 
 
Deelnemers Sprint afstand: 1 ronde. 
Deelnemers Olympische afstand: 2 ronden. 
 
Zie paragraaf 4.2 voor het parcours. 
 
6.2 Wissel van zwemmen naar fietsen 
Omkleden kan in de wisselzone in de directe nabijheid van je fiets. Vóór je je fiets pakt dien 
je je helm opgezet te hebben. 
 
Het is ten strengste verboden te fietsen in de wisselzone. Na het verlaten van de wisselzone 
loopt men nog 50 meter met de fiets aan de hand tot de ‘op- en afstapstreep’, alwaar men 
op de fiets stapt om aan het fietsonderdeel te beginnen. 
 
6.3 Fietsen 
Het dragen van een helm is ten tijde van het fietsonderdeel verplicht. Blijf zoveel mogelijk 
rechts rijden en wees je bewust van andere verkeersdeelnemers en andere deelnemers die 
je mogelijk (willen) inhalen. 
 
Na 1 ronde fietsen betreed je in de Groene Ster een keerpunt; deelnemers van de Sprint 
afstand volgen het bordje ‘Wisselzone’ en gaan terug naar de wisselzone. De deelnemers 
van de Olympische afstand volgen het bordje ‘2e ronde OD’ en fietsen nogmaals het 
parcours. 
 
Deelnemers Sprint afstand: 1 ronde. 
Deelnemers Olympische afstand: 2 ronden. 
 
Zie paragraaf 4.3 voor het fietsparcours. 
 
6.4 Wissel van fietsen naar lopen 
Je dient af te stappen voor de ‘op- en afstapstreep’ en de laatste 50 meter naar de 
wisselzone lopend met de fiets aan de hand af te leggen. Hang je fiets in het fietsrek op de 
plek die correspondeert met je startnummer. Let erop dat je helm pas af mag op het 
moment dat de fiets hangt. 
 
6.5 Lopen 
Na 1 ronde lopen kom je bij een keerpunt; deelnemers van de Sprint afstand volgen het 
bordje ‘Finish’ en lopen richting de finishstraat op het evenementterrein. De deelnemers van 
de Olympische afstand volgen het bordje ‘2e ronde OD’ en lopen nogmaals het parcours. 
 
Er is een verzorgingspost aan het begin van het loopparcours waar bekertjes met water 
klaarstaan die door de deelnemer gepakt kunnen worden.  
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7. Na de wedstrijd 
7.1 Finishen 
Na het finishen dienen de deelnemers verder te lopen in de finishstraat. Hier is eenvoudige 
verzorging beschikbaar in de vorm van water, zoute drop, winegums en ontbijtkoek. Let erop 
dat je eventueel na jou finishende deelnemers niet in de weg staat en hindert. 
 
7.2 Prijzen en medailles 
Bij deze try-out editie van Triatlon Leeuwarden zijn geen prijzen te verdienen en worden er 
ook geen medailles uitgereikt. 
 
Alle deelnemers maken kans op een 2-uur durende zwemcursus/-analyse, beschikbaar 
gesteld door onze sponsor ZwemAnalyse.nl. Maak hiervoor een mooie foto van jezelf bij de 
selfie-wand op het evenementterrein. Via onze Facebook-pagina zal meer informatie 
gegeven worden hoe je kans kan maken op deze prijs. 
 
7.3 Uitslagen 
De uitslagen zullen zo spoedig mogelijk na afloop van Triatlon Leeuwarden op de website 
worden gepubliceerd. Ook vanaf onze social-media pagina’s zullen we hiernaar verwijzen. 
Hou er rekening mee dat dit pas ’s avonds of zondag 15 augustus 2021 zal zijn. 
 
7.4 Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de organisatie-balie op het 
evenementterrein. Mocht je gedurende de dag iets zijn kwijtgeraakt, dan kun je hier 
informeren. Achtergebleven materialen zullen door de organisatie worden meegenomen, 
stuur een e-mail naar info@triatlonleeuwarden.nl om te informeren of wij deze hebben. In 
overleg zal dan worden besproken hoe deze weer bij jou terecht kunnen komen. 
 
7.5 Douchen en omkleden 
Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van douches. Er is wel een 
omkleedtent waar je met de nodige privacy jezelf van andere kleding kunt voorzien. 
 
7.6 Enquête 
Als organisatie horen we graag de tips en tops die je hebt na je deelname aan de try-out 
editie van Triatlon Leeuwarden. We zullen je daarom een enquête sturen op het e-mailadres 
dat je bij aanmelding hebt opgegeven en zouden het ook erg waarderen als je deze invult. 
 
Mocht je, los van deze enquête, iets met ons willen delen dan kan dat natuurlijk ook. Mail 
ons op info@triatlonleeuwarden.nl, we horen graag van je!  
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8. Partners & sponsoren 

 
 

 

 

 
  

  
  

 

 

 
  

  
  

  
 


