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FysioZwolle Triathlon 22 september 2018 (8e editie)

Alles wat je moet

weten van de 

FysioZwolle triathlon



ZWOLLE – Fysio Zwolle is de hoofdsponsor geworden van 

Triathlon Zwolle. Daarmee heet de Zwolse triatlon in het 

vervolg FysioZwolle Triathlon. 

Dat Fysio Zwolle de triatlon is ingestapt is niet zo’n grote verrassing. 

Jeannette Bensink zegt: ”De begrippen ‘gezondheid’ en ‘samenwerking’ 

staan altijd hoe verschillend aandoeningen en therapieën ook zijn 

centraal. Dit zijn tevens onze grootste raakvlakken met de visie van de 

organisatie van triatlon in Stadshagen. Deze triatlon is voor elk niveau 

aangepast zodat een ieder zijn of haar eigen onderdeel of afstand kan 

kiezen, een mooi concept!”

Middenin de wijk

FysioZwolle staat letterlijk en figuurlijk middenin de wijk. Ze werken dan 

ook erg graag samen met onze partners binnen zorg en welzijn, zodat 

mensen zelf de regie over het eigen welbevinden kunnen voeren. Men 

gaat voor gezondheid, daarom is men hoofdsponsor geworden van een 

fantastische evenement!

Sportaanbod

Verder is de overstap van fysiotherapie naar regulier beweeg- en 

sportaanbod in Stadshagen goed geregeld door de contacten die 

FysioZwolle in de wijk heeft met de diverse sportverenigingen en -

scholen en welzijnsorganisaties.

Voor meer informatie kijk op triathlon Zwolle of voor FysioZwolle en 

natuurlijk op facebook



Cádomotus aanwezig bij FysioZwolle Triathlon

Cádomotus zal met een stand vertegenwoordigd zijn bij de FysioZwolle

Triathlon. Deze reeds gevestigde naam in de schaats-/skeelersport is 

enkele jaren geleden met veel succes in de triatlonwereld geïntroduceerd, 

nadat de expertise ook gericht werd op de ontwikkeling van unieke 

(aero)fietshelmen en speciale triatlon rugtassen.

De Omega helm is een perfect geventileerde helm die steeds vaker te 

zien is in het mondiale triatlon circuit. Uniek en geliefd vanwege het 

afneembare vizier dat met 3 sterke magneten bevestigd wordt en in een 

handomdraai af te nemen en op de helm te plaatsen is (met behoud van 

de aerodynamische belijning). Dit is zeer praktisch gebleken in de 

wisselzone bij het snel kunnen op- en afzetten van de helm!

De Versatile waterdichte rugtas is de perfecte transitie tas; professionele 

equipment gericht op de triatlon, maar ook zeer praktisch bij fietsen en 

mountainbiken. Een slim ontworpen aantal vakken (voor het 

gestructureerd opbergen van o.a. helm en schoenen aan de buitenzijde) 

en een inklapbare onderkant waarin wetsuit en andere natte/vieze spullen 

geventileerd opgeborgen kunnen worden.

Tijdens de Fysio Zwolle Triathlon zal er per serie een Versatile rugtas 

verloot worden on de deelnemers! Blijf dus zeker tot aan de prijsuitreiking 

en wie weet ga jij met deze mooie tas naar huis.

De verloting is na de prijsuitreiking!

Cádomotus nodigt u uit de stand te komen bezoeken tijdens de Fysio 

Zwolle Triathlon. Voor meer informatie: 

https://www.cadomotus.nl/fietsen.html



Goed nieuws voor deelnemers en vrijwilligers Triathlon 

Zwolle: gratis naar de sauna

Onder het motto Ontspanning na inspanning zijn Thermen Bussloo en 

FysioZwolle triathlon een samenwerking aangegaan.  En dat is heel goed 

nieuws voor de deelnemers en vrijwilligers van de triatlon. 

Thermen Bussloo ondersteunt regionale sportieve evenementen graag 

met een mooie samenwerking. Daarom ontvangt elke deelnemer én 

vrijwilliger van de Triathlon Zwolle een zo genoemde ‘madiwodo’ entree 

voucher (ter waarde van 34,50 euro) waarmee een gratis entree kan 

worden gereserveerd op maandag tot en met donderdag.Te beginnen 

met een heerlijk warm voetenbad, gevolgd door een lekkere warme 

sauna en afsluitend een enorm frisse duik in het meer van Bussloo.

Relax en geniet bij Thermen Bussloo

Wilt u heerlijk ontspannen in een prachtige omgeving? Thermen Bussloo

is dé plek om aan de drukte te ontsnappen. Aan het prachtige meer van 

Bussloo op de Veluwe geniet u van de relaxte sfeer, de rust en de 

wellness faciliteiten. Na een dagje ontspanning voelt u zich als herboren.



Wie is Triade?

Heb je na 22 september de smaak te pakken? Kom dan gezellig 
meetrainen bij de Zwolse triatlon vereniging TV Triade!

Triade is opgericht om triatleten in en rond Zwolle mee te laten 

doen aan triatlons via een vereniging. Gaandeweg zien we dat 

de wensen van de leden en de vereniging aan het veranderen is. 

Nog steeds willen we de mogelijkheid bieden voor de individuele 

sporter om via de vereniging uit te komen op wedstrijden. Maar 

ook atleten die behoefte hebben aan een “verenigingsgevoel” of 

motivatie zoeken door trainingen samen te doen.

TV Triade verbindt veelzijdige duursporters in Zwolle en wijde 

omgeving. We brengen individuele sporters samen in een 

netwerk. Een netwerk waarbinnen je je kunt ontwikkelen en 

contacten kunt leggen. We zijn er voor sporters op alle niveaus. 

TV Triade draagt de triatlon-/duatlonsport actief uit, inspireert 

mensen tot deelname, verlaagt de toegangsdrempel en draagt bij 

aan een sportieve regio Zwolle.

Ook is TV Triade actief in de landelijke teamcompetities triatlon. 

Er starten heren teams in de vierde, de derde en de eerste divisie 

en er is een eerste divisie damesteam actief.

http://teamcompetities.nl/



Al vanaf ons eerste editie zijn wij actief supporter van stichting 
Tegenkracht. Met de opbrengsten van de FysioZwolle triathlon dragen 
wij graag ons steentje bij aan deze fantastische stichting die goed past 
bij de ambities van FysioZwolle triathlon.

Tegenkracht gaat over ongebaande paden. Wij willen dat in 2020 alle 

kankerpatiënten de mogelijkheden hebben om sportief te revalideren. Is 

het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Als goed doel maken wij 

mogelijk dat kankerpatiënten kunnen sporten.

Tegenkracht is pragmatisch. Wij ruimen praktische bezwaren uit de weg 

en kijken altijd naar oplossingen. Het is nog nooit voorgekomen dat het 

niet gelukt is. Sporten en behandelen van kanker gaan heel goed samen. 

Doe het op maat en doe wat bij je past.

We zijn optimistisch. Wij helpen waar we kunnen, want we weten wat het 

is. Wij stimuleren jou, we motiveren en helpen jou. Uit positieve emotie en 

kracht zijn wij ontstaan. Want sport geeft afleiding en helpt om sterk in je 

schoenen te staan.

Kijk op de website om meer te weten te komen over Stichting 

Tegenkracht: https://www.tegenkracht.nl/

Wij zijn supporter van Stichting Tegenkracht!



Opening inschrijvingsbureau vanaf 8.30 uur

Opening Parc Fermee vanaf 9 uur

SERIE 1: Achtste Triathlon; startserie 1 10.00 uur (briefing 9.50 uur)

SERIE 2: Achtste Triathlon; startserie 2 10.15 uur (briefing 10.05 uur)

SERIE 3: Achtste Triathlon; startserie 3 
(in deze serie starten ook de teams (3b))

10.30 uur (briefing 10.20 uur)

SERIE 4: Para teams 10.33 uur

SERIE 5: Jeugdserie 11.30 uur (briefing 11.15 uur)

SERIE 6: Kwart Triathlon; startserie 1 11.45 uur (briefing 11.35 uur)

SERIE 7: Kwart Triathlon; startserie 2 (in 
deze serie starten ook de teams (7b))

12.15 uur (briefing 12.05 uur)

Prijsuitreiking Achtste Triathlon 12.15 uur

Prijsuitreiking Jeugd Triathlon 12.30 uur

Prijsuitreiking Kwart Triathlon 15.00 uur

Starttijden FysioZwolle Triathlon 2018

De start (van 1/8e en 1/4e), de finish en de prijsuitreiking is nabij:



Met dank aan onze overige sponsoren



En met dank aan de medewerking van:



Waar zouden we zijn zonder de hulp van onze vrijwilligers!!

Ook dit jaar worden we weer geheel vrijwillig geholpen door een enorm 

aantal vrijwilligers! Zonder de steun van deze mensen konden we niet 

deze mooie en veilige triatlon organiseren.

Zonder alle vrijwilligers bij naam te noemen willen we ze toch allemaal, 

stuk voor stuk, hartelijk bedanken!

Bedankt 33 sterke mannen die ons helpen met de opbouw!

Bedankt de 4 keukenprinsesjes die de lunchpakketjes klaarmaken voor 

alle vrijwilligers!

Bedankt, 4 vrijwilligers voor het klaarmaken van alle enveloppes

Bedankt, 4 dames van de inschrijving!

Bedankt, 5 toppers van de verzorgingspost aan de finish!

Bedankt alle 17 vrijwilligers in de wisselzone en zwem exit!

Bedankt, 13 vrijwilligers die het fietsparcours veilig houden!

Bedankt, 13 vrijwilligers die voor een snel en veilig loopparcours zorgen!

Bedankt, 7 wateraangevers bij de verzordingspost!

Bedankt, 5 motorrijders en voorfietsers!

Bedankt, 2 parkeerwachten!

Bedankt, alle 20 vrienden die ons ook nog helpen de boel opruimen!

Bedankt, speaker, DJ’s, en heftruckchauffeur!

Bedankt aan alle mensen die ons op een andere manier geholpen en 

gesteund hebben dit jaar!!!



Parkeren (P)
Volg voor het parkeren nabij het Strandhuis Milligerplas de 

aanwijzingen van de vrijwilligers.

Tip: kom met de fiets als je dichterbij woont!

Inschrijfbureau (I)
Het inschrijfbureau staat in de buurt van het strandhuis Milligerplas. 

Te herkennen aan de oranje caravan!

Bij het inschrijfbureau kun je op vertoon van je legitimatie bewijs je 

startnummer ontvangen. Ook is hier ruimte om vragen te stellen over 

het reilen en zeilen op de wedstrijddag.

Naast het inschrijfbureau staat een tent waarin je je kan omkleden. 

Let op; in deze tent is geen bewaking, dus je mag je spullen hier 

laten liggen maar er wordt niet opgepast.

P I



Parc fermé (PF)
Het parc fermé ligt ook dit jaar op de Werkerlaan. Vanaf het 

inschrijfbureau (I) naar het park fermé is het ruim een kilometer 

lopen/fietsen, houd rekening met 20 minuten lopen!. Ook vanaf het parc

fermé terug naar het zwemparcours is dus een stukje lopen!

Houd rekening met 20 minuten lopen naar en van het parc fermee

ALEEN DE JEUGDSERIE START NABIJ HET PARK FERMEE!!!

PF

Zwemstart 1/8e en 1/4e

Zwemstart jeugd



Zwemparcours

Kwart Triathlon: 1000m door de Milligerplas

Achtste Triathlon: 500m door de Milligerplas

De start van de triatlon ligt nabij het strandhuis. Je zwemt naar de 

overkant van de plas. In de wisselzone aan de Werkerlaan stap je op 

de fiets voor het fietsonderdeel. Voor de 1000 meter zwem je niet 

rechtstreeks naar de overkant, maar via een boei die in het water ligt.

JEUGDSERIE:

De jeugd start aan de kant van de werkerlaan op de plek waar de andere 

series het water uit komen. Daar zwemmen zij een ronde om een boei 

van 250meter.



Fietsparcours

Kwart Triathlon: 39.4 KM (4 rondes)

Achtste Triathlon: 20.7 KM (2 rondes)

1/16e JEUGD Triathlon: 11.2 KM (1 ronde)

Het fietsparcours vertrekt vanaf de Werkerlaan naar de Ruimzichtweg en 

na een aantal rondes (2 of 4) ga je vanaf de Hasselterweg weer terug 

naar de Werkerlaan. Daar verruil je in de wisselzone de fiets voor de 

loopschoenen.

Let op: Het parcours kent een aan- en afrijroute over de Werkerlaan. De 

rondes van bijna negen kilometer gaan dus pas in als je op de 

Ruimzichtweg fietst. 

De ronde is niet verkeersvrij. Het kan gebeuren dat er ander verkeer op 

het parkoers aanwezig is.

Vlak voordat de ronde voorbij is zit er nog behoorlijk scherpe een S-bocht 

in het parkoers. Dus even opletten!



Loopparcours

Kwart Triatlon: 10 KM (2 rondes)

Achtste Triatlon: 5 KM (1 ronde)

1/16e JEUGD Triathlon: 2.4 KM (1 kleine ronde)

Het loopparcours start dus ook vanaf de wisselzone aan de Werkerlaan
en gaat van het pad rond de Milligerplas naar de Milligerlaan en via 
de Stadshagenallee weer richting het strandhuis. 

LET OP (Alleen 1/8e en 1/4e): Je loopt ook nog twee kilometer over de 
wielerbaan om aan de 5 of tien kilometer te komen.

Voor de tweede ronde op de kwart triatlon passeer je Lisdodde en 
Waterlelie.

De finish ligt bij het strandhuis aan de Milligerplas.





Goed lezen: de penalty box

We hebben twee penaltyboxen. Een penaltybox is vlak voor de wissel 
van het fietsen naar het lopen en de tweede is vlak voor de finish. Wie 
dus een penalty krijgt dient zich te melden bij de vrijwilligers die de 
penalty’s bijhouden. De aanwijzingen van de vrijwilligers moeten 
worden opgevolgd. De atleten die te maken krijgen met een penalty 
moeten deze zo snel mogelijk inlossen. Wie bij het zwemmen de fout in 
gaat kan kiezen door de penalty direct na de wissel (zwemmen/fietsen) 
uit te zitten. Wie bij het fietsen een penalty krijgt aangezegd dient deze 
aan het einde van het fietsen (voor het wisselen naar het lopen) uit te 
zitten. Wie met hardlopen een penalty krijgt moet deze voor de finish 
uitzitten. 

Lees de reglementen van de NTB zorgvuldig door:

https://www.triathlonbond.nl/over-triathlon/vragen-over-regels/



• Bij het inschrijven vul je zelf je gegevens in, let op dat je je juiste 

mailadres gebruikt, naar dit mailadres wordt een bevestiging van je 

inschrijving gestuurd (check ook je spam mail als je in je inbox niets 

ontvangt).

• We hanteren geen tijdslimieten.

• n de week voorafgaand aan Triathlon Zwolle ontvang je per mail je 

nummer waarmee je gaat starten en je startserie.

• Je fysieke startnummer ontvang je op de wedstrijddag bij het 

wedstrijdsecretariaat, je ontvangt daar ook je evt. gehuurde chip voor 

de tijdwaarneming (bij de inschrijving geef je aan of je mee doet met je 

eigen chip of er een wilt kopen), een startnummer voor je fiets (voor in 

het parc fermé) en een badmuts.

• Voor de tijdswaarneming maken we gebruiken van championchips. 

Mocht je deze zelf hebben dan kun je bij het inschrijven je chipcode 

vermelden. Heb je geen chip dan kun je deze kopen (je ontvangt deze 

dan tegelijk met je startnummer op de wedstrijddag)! Let op; de chip is 

daarna jouw eigendom, dus is daarna weer te gebruiken

• Op de wedstrijd dag volgen we het reglement van de NTB, wil je van 

de hoed en de rand weten, check dan:

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-reglementen-

wedstrijdreglement.pdf

• Voor meer informatie, kijk ook eens op:

https://www.triathlonbond.nl/over-triathlon/je-eerste-wedstrijd/



Wetsuitverhuur

De wedstrijddag komt dichterbij, over twee weken is het al zover!

Maar hoe zit het ook al weer met een wetsuit? Waarom draag je 

deze tijdens een triatlon?

Als eerste beschermt een wetsuit je natuurlijk tegen de kou, maar 

het geeft je ook meer drijfvermogen waardoor je een hogere 

ligging op het water hebt en in het gunstigste geval zwem je 

hierdoor iets sneller. Een wetsuit is verplicht als de 

watertemperatuur onder de 16 gr. is, maar als het water warmer 

is mag je ook een wetsuit aan.

Heb je zelf geen wetsuit, maar wil je er op de wedstrijddag wel 

één dragen, dan huur je een wetsuit voor een dag!

Kijk op onze website voor de bestellink!



Om je aan te melden als vrijwilliger, kun je een e-mail sturen 

naar vrijwilligers@triathlonzwolle.nl.

Voor overige vragen stuur een mail naar info@triathlonzwolle.nl
We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!

Het bestuur van stichting triathlon Zwolle bestaat uit:

Gerrit Piek
Jeroen van Dijk
Michel Lamting
Joseth Timmerman
Rein Tuininga
Berry Koning
Olga Appelo

mailto:vrijwilligers@thriatlonzwolle.nl
mailto:info@triathlonzwolle.nl

