
 

Informatie over Triatlon Vroomshoop – 9 september 2017 
Input voor middelbare scholen 

 

Bent u of ben jij al bekend met de triatlon Vroomshoop?  
Een jaarlijks sportief evenement in Twenterand; die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 9 september. 
Via deze informatie willen we graag meer vertellen over deze activiteit die wordt georganiseerd door (vrijwilligers) 
van het bestuur van de Stichting Triatlon Vroomshoop. In nauwe samenwerking met Stef Lamberink van 
Samenwerkend Sportief Twenterand wordt de jeugd van Twenterand benaderd om in te schrijven. 
Via de gemeente wordt beweging onder jeugd sterk gestimuleerd en we hebben als triatlonbestuur dan ook als doel 
om daar via ons evenement ons steentje aan bij te dragen. 
 
Wat is een triatlon? 
Een triatlon bestaat uit drie sportonderdelen:  

 zwemmen, de baantjes worden getrokken in het 50-meter openlucht zwembad De Zandstuve;  

 fietsen, is op een afgezet weggedeelte van de Vroomshoopseweg (tussen Vroomshoop en Den Ham);  

 hardlopen, het loopparcours gaat door de bebouwde kom van Vroomshoop. 
 

Er is keuze uit diverse afstanden: 

 kwart triatlon: 1 km zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen; 

 achtste triatlon: 500 meter zwemmen, 20 km fietsen, 5 km lopen; 

 jeugd afstand (tot 16 jaar, in diverse leeftijdscategorieën): 100 mtr zwemmen, 6,8 km fietsen, 1 km lopen. 
 
In alle categorieën kan zowel individueel of als team (duo of trio) worden deelgenomen. Bij deelname in een team 
(ook wel estafette genoemd) neemt ieder apart een onderdeel voor zijn rekening. De chip voor tijdsregistratie wordt 
bij de wissel aan elkaar doorgegeven.  
Deelnemers zijn er in zeer uiteenlopende leeftijden: van 7 tot 65.  
Voor het jeugdonderdeel (de korte afstanden) is de maximale leeftijd 15 jaar (geboren in 2002 of eerder). Ben je 
ouder dan 15 jaar, dan kun je deelnemen aan de achtste of kwart triatlon. 
Bij het zwemonderdeel is diploma A verplicht. Bij het fietsonderdeel fiets je op je eigen (sport)fiets. Een helm is 
verplicht.  
Voor de starttijd van de jeugdseries wordt rekening gehouden met de sportbeoefening op de zaterdag.  Daarom start 
de jeugdafstand vanaf 16 uur; hierdoor is er alle ruimte om eventueel deel te nemen aan andere sporten en/of 
wedstrijden. 
 
Samenvatting: 
Wat:   Triatlon Vroomshoop 
Wanneer:  Zaterdag 9 september 2017 
Wie:  vanaf 7 jaar 
  Gratis deelname voor jeugd (tot en met 15 jaar) 
Start:  eerste serie 11.30 uur 

jeugdonderdelen vanaf 16 uur. 
Vooraf inschrijven. 
Uiterste inschrijfdatum 25 augustus.  
 
Doe mee! 
Inschrijven kan via de website  www.dehaeretriatlonvroomshoop.nl of rechtstreeks op de NTB site 
(www.ntbinschrijvingen.nl).  
Op de dag zelf is het niet mogelijk om je in te schrijven voor deelname; dus inschrijven doe je vooraf. 
 

Meer informatie bij: 

 bestuur van de triatlon Vroomshoop: www.dehaeretriatlonvroomshoop.nl, per mail via 
info@triatlonvroomshoop.nl of 06-53988481.  

 Samenwerkend Sportief Twenterand, Stef Lamberink, slamberink@zorgsaamtwenterand.nl 
 
 
 
 
 

http://www.dehaeretriatlonvroomshoop.nl/
http://www.ntbinschrijvingen.nl/
http://www.dehaeretriatlonvroomshoop.nl/

