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WELKOM
Een uitdagende tijd van voorbereiding en constant veranderende omstandigheden komt ten 
einde. Maar nu is het zover, op 25 september as. organiseren we de 10de 
editie van FysioZwolle Triathlon.

We hebben geluisterd naar jullie feedback waardoor er ten opzichte van eerdere edities een 
aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij vinden het, hopelijk net zoals jij, verbeteringen:

 De start, finish en wisselzone zijn weer bij elkaar gebracht, nabij Strandhuis 
Milligers

 Het zwemparcours is veranderd en beter te volgen
 Het fietsparcours is vernieuwd
 Het loopparcours gaat in tegengestelde richting van voorgaande jaren

We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze oprechte dank uit te spreken 
naar alle betrokken partijen. De gemeentes voor het verlenen van de vergunningen, andere 
partijen voor hun rol in een veilige infrastructuur, sponsoren voor hun loyaliteit en 
ondersteuning, de organiserende teams voor hun drive en energie, de ruim 100 vrijwilligers, de 
omwonenden voor hun begrip en natuurlijk de atleten. 

We zijn blij iedereen weer welkom te mogen heten in Stadshagen voor de 10de editie van de 
Zwolse Triathlon. We wensen jullie een onvergetelijke dag waarbij iedereen zichzelf weet te 
overtreffen. 

Namens de organiserende teams en het bestuur van Stichting Triathlon Zwolle, 

Michel Lamtink
Voorzitter



3

COVID-19-UPDATE

Het team en alle andere vrijwilligers hebben hard gewerkt om deze triathlon mogelijk te 
maken. Daarom vragen wij je vriendelijk om de maatregelen te respecteren die we, vanwege 
Covid-19, zullen handhaven.

COVID-19-CERTIFICAAT
Om het triathlon-terrein te betreden moet je ofwel negatief zijn getest (antigeen sneltest of 
PCR-test), gevaccineerd of hersteld zijn van Covid-19. Wij controleren dit met de CoronaCheck-
app. Als je die niet hebt, moet je je vaccinatiebewijzen of het negatief testresultaat 
meebrengen. Als je niet volledig bent gevaccineerd is een negatieve testuitslag nodig (van een 
antigeen sneltest of PCR-test, van minder dan 48 uur oud). In alle andere gevallen is het helaas 
niet mogelijk deel te nemen aan dit event, als vrijwilliger actief te zijn of als supporter zich te 
bevinden binnen het gebied waar deze maatregel geldt.

COVID-19-MAATREGELEN
Tijdens de triathlon gelden de laatste maatregelen/wijzigingen met betrekking tot de Covid-19-
regels. We vragen hiervoor begrip.

In tegenstelling tot andere jaren is er dit jaar géén omkleedtent. 

Met betrekking tot publiek hanteren we dit jaar een ontmoedigingsbeleid nabij het 
evenementterrein. Publiek heeft géén toegestaan tot het start- en finishterrein. Dus ook niet 
bij de zwemstart. Publiek heeft wel toegang tot het terras van Strandhuis Milligers. Dit terras is 
van de horeca-gelegenheid, waar de daar geldende regels van toepassing zijn. Het terras geeft 
een mooi overzicht van wat zich afspeelt tijdens de triathlon. Het terras heeft wel een 
beperkte capaciteit. Om deze reden ontmoedigen we de komst van publiek hier. Dat is 
jammer, maar we willen de triathlon volgens de regels organiseren en ook de uitbater van het 
terras niet in problemen brengen. Het fietsparcours én loopparcours biedt op andere plekken 
wel ruimte voor toeschouwers. Dit parcours is per fiets of lopend bereikbaar, maar de gehele 
dag afgesloten voor auto’s. 
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SCHEMA TRIATHLON
De wedstrijddag ziet er als volgt uit:

NB: houd onze website in de gaten voor updates / de laatste informatie! 

08:30 – 13:30 uur: registratie en bike-check (*)

10.00 – 13:00 uur: 1/8e Triathlon
 10.00 uur: start eerste serie 1/8 triathlon
 10.10 uur: start tweede serie 1/8 triathlon
 10:20 uur: start derde serie 1/8 triathlon 
 10.50 uur: start serie Jeugd en Vogellanden

13:00 – 16:30 uur: Kwart Triathlon
 13.00 uur: start eerste serie ¼ triathlon
 13.15 uur: start tweede serie ¼ triathlon

* Registreren en in-en kan vanaf 8.30 uur op het evenemententerrein. Vanwege de 
coronacheck duurt het aanmelden wellicht langer. Hou hier rekening mee in je planning.

BIKE-CHECK
Na registratie breng je je spullen, 
inclusief fiets naar de wisselzone. 
Daar is een zogenaamde bike-
check. Hier worden fietsen 
gecontroleerd, om ervoor te 
zorgen dat ze voldoen aan de 
geldende veiligheidsregels. Denk 
onder meer aan de werking van 
remmen, de staat van de banden 
en spelling op je balhoofd. Zet 
alvast je helm op zodat ook deze 
gecontroleerd kan worden.

Zorg dat één startnummersticker voor op je helm is geplakt en één goed zichtbaar op je fiets 
(zadelbuis of achterremkabel) als je je fiets wegbrengt. Zet je fiets bij je startnummer. Houd de 
wisselzone netjes en zorg dat alle spullen op de juiste plek liggen voor een snelle wissel. Doe 
dit zodanig dat je andere deelnemers niet hindert.
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PARCOURS

HET ZWEMPARCOURS
Vijf minuten voor de start van iedere serie houden we op het strand een beknopte 
atletenbriefing. Let hierbij goed op, zodat je weet welke route gezwommen moet worden. 

De 1/8 triathlon gaat over 500 meter en de kwart triathlon over 1000 meter. De Jeugd en de 
deelnemers van de Vogellanden zwemmen 250 meter. Zwem-in én zwem-uit is ter hoogte van 
het strandhuis. 

Ga vroeg genoeg naar de 
zwemstart. Het startgebied is 
open vanaf 9.45 uur en 
daarna iedere tien minuten 
voor de volgende starts. 
Neem daar de tijd om je goed 
voor te bereiden voor de race. 

Triathlon Zwolle hecht veel 
waarde aan Duurzaamheid. 
Om die reden delen we geen 
badmutsen uit voor eenmalig 
gebruik. Als deelnemer dien je 
zelf dus een badmuts mee te 
nemen. Het dragen van een 
badmuts is verplicht.

Zorg ervoor dat alles, ook in 
de wisselzone, klaar is voor de 
race. Langzamere zwemmers 
wordt geadviseerd verder 
naar achteren te starten ten 
opzichte van snellere 
zwemmers. Dit voorkomt dat 
je als

Klik op de afbeelding om alle parcours, waaronder het 
zwemparcours, te bekijken.

langzamere zwemmer wordt “overzwommen” door snellere zwemmers, 
een ervaring die je hoogstwaarschijnlijk wilt vermijden.

WETSUIT
Ervaring van eerdere jaren leert dat de watertemperatuur in de Milligerplas naar alle 
waarschijnlijkheid zodanig is, dat het gebruik van een wetsuit niet verplicht zal zijn. De 
watertemperatuur is eind september normaliter boven de 16 graden. 

Toch is de ervaring dat het merendeel van de deelnemers een wetsuit draagt, voor de warmte 
en het drijfvermogen. Er zijn gelegenheden tot het huren van een wetsuit, mocht je er zelf 
niet over beschikken. Het is verstandig te oefenen met het zwemmen in wetsuit, 
mocht je deze ervaring niet hebben.

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3067264,3066984,3063328,3048822,3048832
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HET FIETSPARCOURS
Let goed op dat je je houdt aan de regels in de wisselzone. Dat betekent onder meer: eerst je 
helm op voordat je jouw fiets pakt, startnummer op je rug, lopen tot de opstapbalk, pas 
daarna mag er gefietst worden. 

Het is in de wisselzone niet toegestaan bloot te zijn. Om die reden, en ook omdat het veel 
sneller is, zijn er tri-suits te koop. Die draag je onder je wetsuit, er zit een zeem in zodat je 
ermee kunt fietsen en je kunt er ook in lopen. Het scheelt dus veel wisselen van kleding.

Fietsen is een individuele tijdrit. Het kort naast of achter elkaar fietsen, stayeren genaamd, bij 
een andere deelnemer is niet toegestaan. Er rijdt jury rond die jou een waarschuwing, 
tijdspenalty kunnen geven of zelfs kunnen diskwalificeren!

Je rijdt een aanlooproute naar het parcours. De 1/8 triathlon rijdt vervolgens één ronde van 19 
kilometer. Atleten op de 1/8 triathlon rijden na één ronde terug naar de wisselzone. Inclusief 
de aanrijroute wordt de totale fietsafstand ongeveer 21 kilometer.  De 1/4 triathlon rijdt twee 
ronden en komt uit op ongeveer 40 kilometer. 

Het fietsparcours is een grote ronde via Hasselt en Mastenbroek naar Zwolle. Let daarbij goed 
op dat je rechts van de weg blijft. 

Let op! Er zijn twee punten waar je extra op moet letten. Dat is aan het einde van de 
Milligersteeg (na zo’n vier kilometer) en in Mastenbroek, rond vijftien kilometer. Aan het einde 
van de Milligersteeg (scherpe bocht naar rechts) en in Mastenbroek gaan we naar één rijbaan 
in verband met het overige verkeer. 

Klik op de afbeelding om alle parcours, waaronder het fietsparcours, te bekijken.

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3067264,3066984,3063328,3048822,3048832
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Het vertrek vanaf de wisselzone is over het nieuwe fietspad. Aan het eind, ter hoogte van de 
wielerbaan wordt overgestoken naar de bouwweg die in de grote bocht van de Laan der 
Molens op de parallelweg van de Laan der Molens aansluit. 

Er wordt gefietst over de weg, dus niet op het fietspad, ook op de Ruimzichtweg, de Randweg 
en de Euroweg in Hasselt. Ook op Nieuwe Wetering, Kerkwetering en Oude Wetering wordt de 
weg gebruikt. Bij Mastenbroek wordt de verlengde kruising tussen Oude Wetering en 
Kerkwetering voor de helft vrijgehouden voor de triathlon. 

Hoewel het parcours is afgesloten, vragen we atleten op te letten op verkeer. Er kan verkeer 
zijn, zoals bijvoorbeeld lokale bewoners. Zij zijn gevraagd, als ze noodzakelijk het parcours 
moeten berijden, mee te rijden in onze rijrichting, om tegenliggers te voorkomen. Dit is geen 
garantie.

HET LOOPPARCOURS
Na de tweede wissel, loop je met je startnummer op de borst, het loopparcours op. Deze is 
vlak, ligt om de Milligerplas en is exclusief toegankelijk voor de atleten.

Het parcours van de 1/8 triathlon kent 
een extra lus over de voormalige 
wielerbaan (let dus goed op), om 
vervolgens de ronde rond de 
Milligerplas te maken. Het parcours 
van de 1/4 triathlon gaat niet over de 
voormalige wielerbaan, maar bestaat 
uit drie rondjes rondom de 
Milligerplas. 

Op het loopparcours staat één 
waterpost.

Voor zowel de 1/8 als de 1/4 triathlon 
is de finish voor Strandhuis Milligers. 

Lopen 5km met een extra lus.

Klik op de afbeelding om alle parcours, 
waaronder het loopparcours, te bekijken.

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3067264,3066984,3063328,3048822,3048832
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Lopen - 10 kilometer, drie rondjes van 3.3 kilometer

Klik op de afbeelding om alle parcours, waaronder het loopparcours, te bekijken.

BIKE-CHECKOUT
Na de finish haal je je fiets op in de wisselzone. Let op dat je hierbij je startnummer moet 
kunnen tonen. In verband met het bewaken van ieder zijn eigendom wordt zonder vertoon van 
je startnummer geen fiets meegegeven. Ophalen van je fiets uit de wisselzone moet voor 17u 
gebeuren. Als je een timingchip hebt gehuurd, geef je deze af bij het verlaten van de 
wisselzone. 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3067264,3066984,3063328,3048822,3048832
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OVERIGE INFORMATIE

PENALTYBOX
Er is een penaltybox voor de wissel 
van het fietsen naar het lopen. 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. 

Let op: het is jouw eigen 
verantwoordelijkheid een penalty 
uit te zitten. Een penalty krijgen en 
niet uitzitten betekent 
onherroepelijk diskwalificatie!

VRIJWILLIGERS
Over het hele parcours staan vrijwilligers/verkeersregelaars om te zorgen voor een veilige 
wedstrijd. Volg de veiligheidsaanwijzingen van de verkeersregelaars op. Let wel als atleet ben 
jij zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier afleggen van het parcours. Een vergissing 
van een vrijwilliger is nooit een geldig argument bij de jury, hoe spijtig ook. 

AFVAL
In de afgelopen jaren is er veel gesproken over het weggooien van afval tijdens 
sportwedstrijden. Bij Triathlon Zwolle wordt het weggooien van afval niet getolereerd. Neem 
het afval mee en dump het in de vuilnisbakken bij de wisselzone zodat we een schoon en 
netjes parcours hebben. Het onderweg weggooien of verliezen van restafval, bidons, etc. kan 
leiden tot diskwalificatie!

PRIJSUITREIKING
Direct na de race wordt de prijsuitreiking gehouden. Aangezien we wachten tot de laatste 
deelnemer binnen is kan nog niet exact worden gezegd hoe laat de prijzen worden uitgereikt.
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PARKEREN
Atleten worden gevraagd zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen, aangezien er 
beperkte parkeergelegenheid is op de wedstrijddag.

In de buurt zijn twee parkeergelegenheden. Deze zijn als volgt te bereiken: via de 
Stadshagenallee rijd je naar de Milligerplas, daar sla je op de tweede rotonde af naar de Laan 
der Molens.  Via de Beukmolen (op kaart heet dat nog Oude Wetering) kom je op de eerste 
parkeerplaats, via de Blauwselmolen en de Kalandermolen kom je bij de tweede 
parkeerplaats. 

Vrijwilligers zullen op de wedstrijddag aanwezig zijn om aanwijzingen te geven. 

De beide parkeerplaatsen liggen dicht bij elkaar en voor beide geldt dat je via de 
Kalandermolen naar start/finish kunt lopen/fietsen.

 
Klik op de afbeelding om alle parcours, waaronder de parkeerroute, te bekijken.

VEILIGHEID
Wij als organisatie voelen ons verantwoordelijk voor ieders veiligheid. We hebben een zo veilig 
mogelijk, autoluw parcours gemaakt. Atleten zijn niet alleen verantwoordelijk voor de eigen 
veiligheid, maar ook voor de veiligheid van anderen. Dus, zie je iets op het parcours, meld dit 
direct bij onze vrijwilligers. Zij hebben contact met de organisatie. Hierdoor kan direct actie 
worden ondernomen. Mocht er een noodsituatie ontstaan dan is snel handelen van belang.

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3067264,3066984,3063328,3048822,3048832
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SUPPORTERS
Dit jaar moeten wij helaas de aanwezigheid van supporters ontmoedigen. Dit om te voldoen 
aan de vergunningsvoorwaarden en zo het event nu en in de toekomst mogelijk te maken. 
Supporters die toch komen vragen wij om rekening te houden met de geldende maatregelen 
en met de deelnemers. Hiervoor een paar tips:

 Atleten mogen geen hulp krijgen van toeschouwers. Dus geen bidons aangeven of helpen 
met het uittrekken van een wetsuit.

 Het advies is om geen honden mee te nemen naar het parcours. Het zal niet voor het 
eerst zijn dat een overstekende hond een valpartij veroorzaakt bij het fietsen met ernstig 
letsel tot gevolg.

 De deelnemers zijn bezig op het maximum van hun kunnen. Aan het parcours een sigaret 
of sigaar roken is dan het laatste wat je kunt gebruiken. Rook dus niet langs het parcours 
en zorg ervoor dat er geen rooklucht over het parcours komt.

 Moedig naast uw eigen favoriet, ALLE atleten aan! Iedereen levert een topprestatie en 
kan uw steun goed gebruiken op momenten dat het even wat minder gaat.

REGLEMENTEN NTB

Let op: een goed 
zichtbare badmuts 
moet je zelf 
meebrengen. Net 
als een enkelband 
voor de 
tijdwaarnemings-
chip. Het gebruik 
van een 
startnummerband 
wordt geadviseerd. 
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VOORKOM (BEGINNERS)FOUTEN

IETS NIEUWS PROBEREN OP DE WEDSTRIJDDAG
Deze fout komt veel voor en staat in veel lijsten met (beginners)fouten op nummer 1. 
Probeer te trainen met alles wat je tijdens een wedstrijd gebruikt. Ga ook de wedstrijd in zoals 
je dat vaak hebt geoefend. Dat betekent ook dat je in een vertrouwd tempo van start gaat. 
Veel triatleten hebben nog wel eens de neiging om te snel van start te gaan. 

Ken je uitrusting van binnen en buiten. Ken je materiaal! Dit geldt ook voor kleding en voeding. 
Het is niet aan te raden om voeding waar je niet mee hebt getraind te gebruiken tijdens een 
triathlon, zeker niet tijdens de langere afstanden. De FysioZwolle Triathlon heeft alleen een 
waterpost op het loopparcours. 

DE REGELS NIET KENNEN
Wist je dat je ten minste drie fietslengtes (12 meter) achter de deelnemers voor je moet rijden 
tijdens het fietsgedeelte van een triathlon? Wist je dat je bestraft kan worden als een 
toeschouwer naast je gaat lopen of een waterfles aangeeft? Of dat je geen oortjes mag dragen 
tijdens het racen? 

Het is belangrijk dat je je verdiept in de regels van een triathlon en eventueel aanvullende 
regels die gelden voor de wedstrijd waar je aan deelneemt. Zo voorkom je onverwachte 
(tijd)straffen en misschien zelfs een diskwalificatie. 

Nog een tip: bestudeer het hele parcours grondig zodat je weet wat je te wachten staat. Weet 
ook hoever je moet lopen in de wisselzone en wanneer je op de fiets mag stappen. 

TE LAAT AANKOMEN OP DE WEDSTRIJDDAG
Als je eenmaal bent aangekomen op de plek van de triathlon, is er nog genoeg te doen. 
Onderweg naar de bestemming kun je te maken krijgen met verkeersbeperkingen, files en 
parkeerbeperkingen. Het is verstandig om minimaal een uur voor de wedstrijd begint aan te 
komen.  Er is nog voldoende te doen voor er wordt gestart. Als je op tijd aanwezig bent heb je 
voldoende tijd om je uitrusting te stallen, een wedstrijdnummer om te doen en nog even naar 
het toilet te gaan. Als je dan nog extra tijd overhoudt, gebruik het dan om een paar keer diep 
adem te halen en je ideale wedstrijd te visualiseren. Vanwege Corona is het verstandig een 
half uur extra te nemen voor eventuele extra wachttijd vanwege de Corona-check.

DE WEG IN HET TRANSITIEGEBIED (WISSELZONE) NIET KUNNEN VINDEN
Je hebt wat tijd nodig om bekend te raken met de 
wedstrijd zelf. Voornamelijk met de overgangsgebieden 
(wisselzone) waar de transitie tussen de drie onderdelen 
plaatsvindt. Bekijk van tevoren uit welke richting je komt 
vanaf het zwemmen, op welke manier je weer naar buiten 
gaat en terugkomt op de fiets, en waar het hardlopen zal 
starten. Neem de tijd om deze in- en uitgangen na te lopen 
binnen dit gebied. Weet welke plek van jou is, maar doe 
dit niet aan de hand van andere fietsen. Die ene felroze 
Canyon is misschien al verdwenen wanneer je klaar bent 
met zwemmen. Raak op dezelfde manier vertrouwd met 
het parcours. 
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NIET TRAINEN VOOR OVERGANGEN
Transities zijn de overgangen tussen de onderdelen. De overgang tussen zwemmen en 
fietsen wordt T1 genoemd. De overgang tussen fietsen en hardlopen heet T2. Transities maken 
net zoveel deel uit van een triathlon als de losse onderdelen: zwemmen, fietsen en hardlopen. 
Veel beginners vergeten echter te trainen voor dit onderdeel. Oefen zo vaak mogelijk met 
onder andere het afnemen van je wetsuit, zwembril en badmuts. Train als je uit het water 
komt om zo snel mogelijk je fietsspullen aan te trekken en op fietsbenen te gaan hardlopen. 
Veel elite- en pro- triatleten klikken de schoenen alvast op de fiets, zodat ze op blote voeten 
uit de overgang kunnen rennen, op de fiets kunnen springen en met hun voeten in de 
schoenen kunnen glijden. Het is indrukwekkend om te zien, maar er is wel veel oefening voor 
nodig. Dit is zeker niet verstandig om voor de eerste keer in een race te proberen!

FIETS IN DE VERKEERDE 
VERSNELLING ZETTEN
Zodra je bekend bent met 
de parcours, ben je ook 
bekend met het terrein vlak 
na T1. Het is belangrijk om 
de fietstocht in de juiste 
versnelling te beginnen, 
zodat je je kracht direct kan 
maximaliseren. Je moet je 
goed bedenken in welke 
versnelling je het 
fietsonderdeel gaat starten.

TE VEEL OF TE WEINIG DRINKEN
Er zijn enorm veel variabelen die de juiste hydratatie beïnvloeden. Zo is de juiste vochtinname 
afhankelijk van het weer, de duur van de race en je eigen unieke fysiologie. Terwijl je in 
training bent, moet je bepalen hoeveel vloeistof je lichaam nodig heeft onder de verschillende 
omstandigheden. Over het algemeen, als je training of wedstrijd minder dan een uur duurt en 
de hitte niet te extreem is, heb je waarschijnlijk geen extra vloeistof nodig. Je moet dan wel 
voldoende voor en na de wedstrijd drinken. Tijdens evenementen die een uur of langer duren, 
is het belangrijk om voldoende te hydrateren. 

JE SPULLEN RUIM UITSTALLEN IN DE 
WISSELZONE
Er is vaak erg weinig ruimte in de 
transitiezones. Wees zuinig met de 
ruimte om ook genoeg ruimte over te 
laten voor de mensen om je heen.  
Daarbij wordt er goed gelet op 
gedragingen in de wisselzone. Let dus 
goed op dat er straffen kunnen worden 
uitgedeeld als je je spullen niet goed 
opbergt of de fiets op een verkeerde 
manier terugzet in de rekken. Haast is 
zelden goed: zorg voor je spullen en 
wees netjes in de wisselzone.

https://www.triathlon365.nl/zwembrillen-voor-triatleten/
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ALLES TE SNEL WILLEN DOEN
Veel triatleten hebben de neiging om erg enthousiast te starten. Het is dan ook heel normaal 
om te zien dat met name beginners erg snel willen zwemmen, zich kapottrappen op de fiets en 
dan de man met de hamer tegenkomen tijdens het hardlopen. Er is maar een advies: 
vertragen! Je eigen tempo hanteren, zodat je de race sterk kan eindigen.

AFVAL WEGGOOIEN
Hier kunnen we kort over zijn: gooi geen afval langs het parcours. Gooi alleen afval weg op de 
plekken die daarvoor zijn aangewezen. In het geval van triathlon Zwolle is dat in de wisselzone.  
Het geeft bij toeschouwers ook een slecht beeld én kan voor de atleet leiden tot een tijdstraf 
of zelfs diskwalificatie.

TRAINEN IN OPEN WATER
Triathlon Zwolle vindt plaats in 
open water.  De meesten van 
ons trainen voor wedstrijden 
wel in een zwembad, maar 
zwemmen tijdens de wedstrijd 
in een meer, zoals in Zwolle is 
écht andere koek! Die overgang 
kan heftig zijn, omdat het zicht 
minder is en zwemmen in open 
water desoriënterend kan 
werken. Zorg er dus voor je wat 
tijd vrij maakt om te oefenen 
met zwemmen in open water 
voordat je een triathlon gaat 
doen.
Zo voorkom je onaangename verrassingen. Een belangrijke tip is om voor de start voor 
jezelf een vast oriëntatiepunt te kiezen (dus niet dat oranje busje dat halverwege het 
zwemmen wegrijdt) dat je tijdens het zwemmen kunt gebruiken om zo recht mogelijk naar 
de boei te zwemmen. Mocht je tijdens het zwemmen problemen ervaren, geef dit dan 
duidelijk aan door te stoppen met zwemmen en met armbewegingen in de lucht de 
aandacht te trekken van de begeleiding op het water.

MEER TIPS?
Wil jij goed voorbereid aan de start staan van jouw triathlon staan en ben je op zoek naar meer 
tips? Bekijk dan deze TriStory die door Triathlon Zwolle is gemaakt.

https://youtu.be/JlH1_CBcHWk
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TRIATHLON in ZWOLLE

Heb je na Fysio Zwolle Triathlon de smaak te pakken? Kom dan meetrainen bij de Zwolse 
triathlon 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.

Kijk op https://tvtriade.nl voor meer informatie!

https://tvtriade.nl/
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SPONSOREN & PARTNERS
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