


OM DEEL TE NEMEN KIES JE UIT 
 

1. Formule ‘Wedstrijd’  
 Startuur 

• 1/4de Triatlon > zwemmen 1.000m - fietsen 40 km – lopen 10 km      09.00 uur 
• 1/8ste Triatlon > zwemmen 500m   - fietsen 24 km  - lopen 5 km         10.30 uur 

of 
2. Formule ‘Just4Fun’ 

• Medium triatlon > zwemmen 500m – fietsen 24 km – lopen 5 km      11.00 uur 
• Medium fietsloop > fietsen 24 km – lopen 5 km                                   11.00 uur 
• Small triatlon > zwemmen 200m – fietsen 8 km – lopen 2,5 km         12.00 uur 

 
Zwemmen in de vijver van het recreatiepark. Veiligheidstoezicht is voorzien. 
Fietsen over een verkeersvrij parcours op de openbare weg. 
Lopen over de atletiekpiste en het domein van het recreatiepark.  
 

WAT IS 
 
een wedstrijd? 
Officiële tijdsmeting met individuele chip (enkelband), massastart zwemmen, 
toepassing wedstrijdreglementering Triatlon Vlaanderen, toezicht door 
scheidsrechters, officiële uitslagen, aparte genummerde wisselzone. 
 
just4fun? 
Tijdsmeting door starten klok, rolling start zwemmen (snelle zwemmers eerst en één 
voor één), geen wedstrijdreglementering, alle fietsen toegelaten, geen 
scheidsrechters, lijst met aankomsttijden, aparte wisselzone zonder nummering. 
 
REGLEMENT 
 
Formule ‘Wedstrijd’ 

• Zwemmen massastart.  
De deelnemers dienen zich tot het startsein achter de startlijn te houden en de 
instructies van de officials te volgen. Bij watertemperatuur boven de 22°C zijn 
wetsuits niet toegelaten. Het dragen van een badmuts is verplicht. 

• Fietsen en wisselen.  
De deelnemers dienen vooraf hun fiets aan te bieden bij de fiets-check in voor de 
wisselzone ter controle. Na controle moet de fiets reglementair worden geplaatst op 
de gereserveerde plek overeenkomstig het startnummer. Persoonlijk materiaal moet 
in zelf voorziene opbergboxen worden achtergelaten. In de wisselzone mag niet 
worden gefietst. Rugnummer op de rug en helm is verplicht! Stayeren toegelaten. 

Het volledige wedstrijdreglement vind je op vtdl.triathlon.be/over-
ons/reglementen/Be3 Sportreglementen 2019.  
 
Formule ‘Just4Fun’ 

• Zwemmen rolling start.  
Kies vooraf voor een startgroep overeenkomstig jouw geschatte zwemniveau: snel, 
gemiddeld of traag. De start gebeurt in volgorde van de niveaus. Wetsuit en badmuts 
zijn niet verplicht. 

• Fietsen en wisselen. 
Fiets plaatsen in de aparte Just4Fun wisselzone. Geen gereserveerde plaatsen. Helm 
wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht. Goede orde bewaren en andere 
deelnemers niet hinderen. In de wisselzone mag niet worden gefietst. Stayeren is 
toegelaten.  
 
 
INSCHRIJVEN 
 
Vooraf tot uiterlijk 10 augustus via het platform van Triatlon Vlaanderen. Ga naar 
vtdl.triathlon.be en kies voor ‘kalender & inschrijven’ > 18 augustus / 28ste Steratlon. 
 
Op de dag zelf ter plaatse vanaf 08.00 uur in het secretariaat, clubhuis AC Waasland.  
 
DEELNAMEPRIJZEN 
 
Bij voorinschrijving (prijzen excl. administratieve kost € 2,42 of € 1,21 voor small 
triatlon) 

• 1/4de Triatlon > € 22 + € 20 daglicentie* = € 42 
• 1/8ste Triatlon > € 17 + € 12 daglicentie* = € 29 
• Medium triatlon Just4Fun > € 12 
• Medium fietsloop Just4Fun > € 12 
• Small triatlon Just4Fun > € 6 

 
Bij daginschrijving** 

• + € 3 
• + € 2 (small triatlon). 

 
* Inwoners Sint-Niklaas en Temse betalen geen daglicentie. 
** Houders Sint-Niklase kansenpas krijgen 50 % korting bij daginschrijving voor 
Just4Fun-formule. 




