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Deelnemersinformatie Jeugdfonds Sport & Cultuur Jeugdtriathlon 
Nieuwkoop 

 
Zaterdag 18 september 2021 

 
Inleiding 
Het is bijna zover. Nog een paar nachtjes slapen en dan ga jij met 67 andere deelnemers van 
start aan de 3ee Jeugdtriathlon Nieuwkoop, dit jaar in het teken van Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen die in Nederland in armoede leven of 
waarvan ouders de contributie van een sportvereniging of muziekvereniging voor hun 
kinderen niet kunnen betalen, toch aan sport en cultuuractiviteiten mee kunnen doen. 
 
Het is enorm belangrijk om deze deelnemersinformatie goed door te lezen samen met jouw 
ouder(s). Dit om alles zaterdag 18 september zo goed mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk in 
verband met de Corona-maatregelen, maar zeker ook omdat triathlon een snelle sport is en 
waar een goede voorbereiding ervoor kan zorgen dat ook onze jeugdtriathlon veilig verloopt. 
Maar bovenal hopen we dat jullie er heel veel plezier aan zullen beleven. Wij hebben het ook 
met heel veel plezier voor jullie georganiseerd. 
 
Parkeren 
De Jeugdtriathlon maakt qua parcours elk jaar gebruik van de faciliteiten van de Vink en 
Veenman halve triathlon van Nieuwkoop die daags na de jeugdtriathlon gehouden wordt. Dat 
maakt dat ons parcours start bij Zwembad De Wel en eindigt op het Evenemententerrein aan 
de Churchilllaan tegenover Sporthal de Steupel. Rond het zwembad zelf is beperkt 
parkeerruimte. Het advies is voor degene die met de auto komen, om deze te parkeren bij 
Sportpark De Dulen of op de parkeerplaats tegenover Evangelisch Centrum de Brug. Op het 
bijgevoegde overzicht is de looproute van deze parkeerplaatsen naar Zwembad De Wel 
aangegeven. Zie hiervoor Bijlage 1 – Locatieoverzicht Jeugdtriathlon Nieuwkoop 2021. 
Op dezelfde bijlage is te zien hoe vanaf de parkeerplaatsen met de auto bij het finishterrein 
te komen, waar geparkeerd kan worden op de parkeerplaats van Sporthal De Steupel. Let op, 
want als u tijdens het evenement verplaatst naar het finishterrein kan u de fietsroute 
doorkruisen. Geef de deelnemers dan maar voorrang als dat gebeurt. 
 
Deelnemers zijn gewoon deelnemer aan het wegverkeer 
Het is heel belangrijk te weten dat de deelnemers gewoon deelnemer zijn aan het wegverkeer. 
Het fietsparcours is niet afgesloten voor auto’s, fietsen en wandelaars. Dat betekent dat de 
deelnemers op de fiets goed rechts aan dienen te houden en de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars goed op moeten volgen. 
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Tijdsindeling Startgroepen 
 
 Startgroep 1 

(9 & 10 jaar) 
Startgroep 2 
(7 & 8 jaar) 

Startgroep 3 
(11 t/m 14 jaar) 

aanmelden 15.00 uur 15.15 uur 15.35 uur 
startschot 16.00 uur 16.15 uur 16.35 uur 
prijsuitreiking 17.30 uur 17.30 uur 17.30 uur 

 
Tijdschema: 
15.00 uur aanmelden 
16.00 uur startschot  
17.30 uur prijsuitreiking, gezamenlijke foto & overhandiging donatiebedrag in de vorm van 
een cheque met het opgehaalde donatiegeld aan het bestuurslid van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. 
17.40 uur einde Jeugdtriathlon 
 
Toelichting: Hoewel we met verschillende startgroepen werken is het niet mogelijk om als het 
evenement nog bezig is zelf al de fietsen uit het Parc Fermee op te halen en mee te nemen. 
De beheerders van het Parc Fermee zijn dan te druk met de wedstrijd bezig. Het is belangrijk 
om goed het overzicht te kunnen bewaren tijdens de Jeugdtriathlon. De genummerde 
vuilniszakken met persoonlijke spullen worden ook pas na de finish van de laatste startgroep 
bij de deelnemersfietsen gelegd. 
 
EHBO 
Vanuit de EHBO-verenigingen van Ter Aar en Aarlanderveen zijn deze editie EHBO-ers bereid 
gevonden aanwezig te zijn bij onze Jeugdtriathlon. We hopen natuurlijk dat ze niet nodig zijn, 
maar superfijn dat ze er zijn! 
 
Aanmelden 
Het aanmelden gebeurt met je startgroep en we plannen daar steeds tijd tussen. Heeft u 
kinderen die in twee afzonderlijke startgroepen starten, dan is het toegestaan met beide 
kinderen op de vroegste aanmeldtijd te komen. 
Het is belangrijk om tijdig aanwezig te zijn, zodat je rustig je voorbereiding kan doen.  
Belangrijk is dat jullie thuis al je zwemkleding aantrekken. Het is vanwege de Corona-
maatregelen niet toegestaan om daar om te kleden. Om diezelfde reden is ook maar één 
ouder/begeleider per deelnemer in het zwembad toegestaan. Ouders betreden het 
zwembad op blote voeten of badslippers. Schoenen in een tasje meenemen de 
zwembadruimte in of neerzetten op de mat buiten de zijdeur op het terras bij het buitenbad 
achter het zwembad. Zie hiervoor ook bijlage 2 en 3 zwembadoverzicht. 
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Aanmeldtafel 
Meld je bij aankomst altijd eerst bij de aanmeldtafel. Betaal daar de €4,- inschrijfkosten per 
deelnemer (ouderwets contant!) en lever apart een envelop met daarin het opgehaalde 
sponsorgeld en je sponsorformulier. Geef ook door hoeveel geld je hebt opgehaald, zodat de 
organisatie snel uit kan rekenen wat het eindbedrag zal zijn voor het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. 
 
Daarna ontvang je een grote envelop. Daar zit in: 

- een startnummer met vier speldjes die je op de voorkant van het t-shirt waarin je gaat 
fietsen en hardlopen moet vastspelden. 

- een fietsnummerbordje en twee tie-wraps waarmee je het fietsnummerbordje voor 
aan je stuur vastmaakt. Er loopt iemand van de organisatie rond met een tangetje om 
de uitstekende stukjes tie-wrap eventueel af te knippen. Zij/hij is herkenbaar aan een 
wit trainingsjack met het logo van de jeugdtriathlon achterop. 

- een genummerde vuilniszak met jouw startnummer erop. Dit is een belangrijk, want 
deze vuilniszak leg je bij je fiets met daarop (of bij slecht weer erin) in ieder geval: 
 handdoek 

  fiets- en hardloopshirt met startnummer 
  korte broek 
  hardloopschoenen en sokken 

- een tijdregistratiepolsbandje met de afbeelding van triathlon erop. Deze moet je om 
je pols doen en zo wordt gemeten hoe lang je over de Jeugdtriathlon doet. Deze moet 
na afloop ingeleverd worden bij de organisatie als je jouw fiets gaat ophalen uit het 
Parc Fermee en naar huis gaat. 

- Een gekleurde badmuts die past bij de baanindeling (zie bijlage 5, indeling 
zwembanen). Hier zie je ook in welke baan jij straks gaat starten. 

- Een flyer met het overzicht van alle sponsoren die hebben bijgedragen aan deze 
jeugdtriathlon. Allemaal sponsoren met hart voor bewegen!  

 
Tevens ontvang je bij de aanmeldtafel een fietshelm in maat S of M, voor als je zelf geen 
fietshelm hebt. Stel deze goed af en leg deze ook bij je spullen of in je vuilniszak als het regent. 
 
Jullie leggen de fietsen op aanwijzing van de organisatie plat op de grond in drie aparte vakken 
op het veld, zie plattegrond, bijlage 2. De fietsen van jullie ouders staan helemaal aan de 
buitenranden van het grasveld tegen de hekken. 
Als je alles hebt klaargelegd op het veld kan je vanaf 15.45 uur naar het zwembad gaan. Jullie 
en eventueel een ouder/begeleider mogen alleen het zwembad in via de ingang van het 
buitenbad op het terras. Controleer je nog even of je tijdregistratiebandje al om je pols zit, 
ja? TOP! 
Ouders die kijken mogen alleen op de banken aan de zijkant kijken, zie bijlage 3 - plattegrond 
zwembad binnen. Als uw kind bijna uit het bad komt, kunt u via de zijdeur eventueel naar de 
fiets om te helpen met afdrogen en op weg helpen. Dat mag best in onze jeugdtriathlon. Het 
is voor veel kinderen al best spannend genoeg. 
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1. Zwemonderdeel 
Om 15.50 uur is er voor de eerste startgroep een centrale uitleg in het zwembad. Dan wordt 
iedereen welkom geheten, wordt nogmaals uitgelegd dat het belangrijk is dat jullie de hele 
triathlon luisteren naar de aanwijzingen van de helpers langs de route en wordt jullie veel 
plezier gewenst. Er wordt voor de zekerheid nogmaals omgeroepen wie in welke baan zwemt 
en welke kleur badmuts je op moet hebben.  
 
Als iedereen dan de badmuts op heeft en in de goede baan ligt, kijk nog even waar je vader of 
moeder zit, zwaai nog even en om 16.00 uur precies wordt gestart met de eerste startgroep.  
 
Tijdens het zwemmen hou je rechts aan in je baan. Dit is belangrijk, omdat je meerdere 
baantjes zwemt en je niet tegen andere kinderen aan wil botsen onderweg. Je mag andere 
deelnemers inhalen, maar let dan ook goed op tegenliggers. Bots je toch tegen iemand aan of 
wordt je geraakt door een voet en je hebt even paniek, zwem naar de rechterzijlijn, zoek even 
oogcontact met papa of mama, haal een keer rustig adem, duim omhoog en zwem weer 
verder. Als je na drie (7, 8, 9, 10 jaar) of vijf (11, 12, 13, 14 jaar) baantjes aan het eind bent, 
klim je vanuit je eigen baan het bad uit. Lukt dit niet dan tilt de helper je uit het bad.  
Doe vervolgens je badmuts af en leg deze in de bak achter je baan. 
 
Nu komt een volgend belangrijk onderdeel, want je krijgt nu je eerste overgang van het 
zwemmen naar het fietsen. 
 
Bij de deur naar het veld staan twee helpers met een handscanner. 
Houd je tijdregistratiebandje bij het verlaten van het bad voor het gat in de scanner en als de 
scanner bliebt, dan kan je naar buiten rennen. 
Op het veld volg je de pylonen, draai je om de vlag en loop je naar het vak waar jouw fiets 
klaarligt. 
Droog je af, hou je zwemkleding aan, trek eventueel een korte sportbroek & je hardloopshirt 
met opgespelde startnummer aan en zet je helm op. Doe je handdoek en andere persoonlijke 
spullen goed in de vuilniszak en leg deze netjes op de plek van je fiets neer. Pak je fiets en 
LOOP verder richting de uitgang van het veld. Bij het hek staan opnieuw mensen van de 
organisatie met een handscanner. Hou weer je tijdregistratiebandje voor de opening van de 
scanner en dan bliebt de scanner je weer, zodat je later je wisseltijd weet. 
Pas op de weg mag je op je fiets stappen en gaan fietsen. 
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2. Fietsonderdeel 
Zorg er allereerst voor de je eigen fiets helemaal 
in orde is. Dat betekent goede remmen, banden 
met voldoende lucht erin en de ketting goed 
gespannen. Uiteraard is een elektrische fiets niet 
toegestaan, een fiets met versnellingen mag wel.	 
Bestudeer de fietsroute vooraf goed, dan kom je 
onderweg niet voor verrassingen te staan. Er is 
ook een youtube filmpje gemaakt van het 
parcours. Klik op deze link om deze te bekijken 
https://youtu.be/41IPZdtIIoo.  
Kom je uit Nieuwkoop of omgeving? Vraag of 
mama of papa een keer de route met je voor wil 
fietsen. Dan weet je ook al een beetje hoe het zal 
gaan.  
Blijf altijd rechts op de weg fietsen. 
Je ziet op het plaatje hiernaast ook een heleboel 
nummers. Dat zijn eigenlijk allemaal helpers, 
kanjers van mensen die ervoor zorgen dat jullie dit 
leuke evenement kunnen doen.  
Zij geven je ook aanwijzingen die je op moet 
volgen. 
Bij sommige helpersposten word je met 
armgebaren en woorden verteld dat je vaart moet gaan minderen of misschien zelfs even 
moet stoppen. Dit omdat andere verkeersdeelnemers dan voorrang hebben of dat er een 
scherpe bocht aan komt waar je niet op volle snelheid door heen kan fietsen. 
Kijk goed naar hun armgebaren en naar wat ze zeggen. De meesten moedigen je ook aan om 
je te steunen. 
Maar als je te wild fietst, kunnen ze je ook even stop zetten om te vertellen dat je gevaarlijk 
fietst.  Want dat mag uiteraard niet. 
Je mag andere fietsers inhalen, maar kijk of dat veilig kan en doe het nooit in een bocht! Na 
het inhalen weer direct rechts op de weg blijven fietsen. Als je op de Churchilllaan aankomt, 
blijf je rechts van de pylonen fietsen. Hier mag niet meer ingehaald worden en moet je vaart 
gaan minderen. Oversteken naar het finishterrein en Parc Fermee gaat op aanwijzing van de 
laatste helpers. Je plaatst je fiets op de door de organisatie aangewezen plek in het rek. Dan 
doe je je helm af en hang je deze aan het stuur van je fiets. 
 
Voor de ouder of begeleider die in het zwembad aanwezig is 
Alle ouders/kijkers zitten langs de lange zijkant bad. Het is niet toegestaan zonder 
toestemming van de organisatie onder de afzetlinten naar uw kind te lopen.  
 
Het is toegestaan om kinderen uit de eerste twee startgroepen (7 t/m 10 jaar) te helpen met 
afdrogen en handdoek, zwembril en andere spullen in de genummerde vuilniszak doen. Als 
uw kind het zwembad verlaat via de nooddeur naar het veld, kunt u via de ingang waar u zelf 
door naar binnen bent gekomen het zwembad verlaten. Kijk bij het oversteken van het 
parcours goed of er geen rennende andere kinderen langs komen. Geef deze altijd voorrang. 
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Help uw kind op weg en laat de plek netjes achter. De genummerde vuilniszak laat u op het 
veld liggen. Deze wordt centraal richting Parc Fermee op het evenemententerrein gebracht 
en daar uiteindelijk aan de fiets van uw kind vastgemaakt. Met het inleveren van het 
tijdregistratiebandje en het laten zien van het startnummer kunt u de fiets van uw kind en 
mogelijk uw eigen fiets ophalen als u na de prijsuitreiking naar huis gaat. 
 
Meefietsen is toegestaan bij de jongste deelnemertjes (7 & 8 jaar)!  
We hopen als organisatie op een geslaagd evenement zonder ongelukken. Maar triathlon is 
een snelheidssport en een ongelukje zit soms in een klein hoekje. Als u als ouder het vanuit 
dit oogpunt fijn vindt om samen met uw kind het fiets- of loopparcours af te leggen, dan is dat 
toegestaan. Let wel, er mag dan natuurlijk niet geduwd worden.  
Luister ook als u meefietst naar de aanwijzingen van de helpers en verkeersregelaars langs de 
route. 
Als u meefietst, geef dit dan uiterlijk donderdagavond 16 september door aan de organisatie 
via jeugd@triathlon-nieuwkoop.nl. Wij zorgen er dan voor dat ook u een stuurbordje met 
twee tie-wraps krijgt met hetzelfde startnummer als uw zoon of dochter. U plaatst uw fiets 
wel in de buitenring op het veld bij het zwembad, maar tegen een van de dranghekken die 
geplaatst zijn (zie plattegrond bijlage 2). U fietst mee tot in het Parc Fermee en plaatst uw fiets 
dan bij de fiets van uw kind op aanwijzing van de organisatie. 
Ouders die niet meefietsen met hun kind over het parcours hebben even tijd om op tijd weer 
op het evenemententerrein aan de Maarten Freeke Wije / Churchilllaan te komen. Snelste 
route per fiets is via de Achterweg. Met de auto zie kaartje overzicht bijlage 1. 
 
Plaats uw fiets daar op de door de organisatie aangewezen plaatsen. 
 
 
3. Looponderdeel 
Na het plaatsen van de fiets en afzetten 
van je helm loop je verder richting de 
helpers met handscanner. Houd je 
tijdregistratiebandje voor de opening, 
blieb en vervolg je weg over het 
parcours. Na het verlaten van het 
evenemententerrein ga je direct het 
bruggetje over, waar de verversingspost 
staat. Neem een natte spons voor over 
je hoofd/gezicht, pak e	en een bekertje 
drinken en gooi dit als het op is snel op 
de grond. De organisatie haalt de 
sponzen en bekertjes weer op. Waar mag dat nou? Zomaar rommel maken? Nou bij ons! Maar 
alleen op dit punt en laat de sponzen/bekertjes snel weer vallen na gebruik! Volg de route en 
je weet het: net zo lang rechtdoor lopen tot een helper zegt dat je een bocht om mag gaan! 
Alle kinderen van 7, 8, 9 en 10 jaar lopen één ronde van 1250 meter en eindigen weer op het 
finishterrein.  
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Finish 
Als je finisht houd dan voor de laatste keer je polstijdsregistratieband voor de scanner. Nu 
staan alle tijden geregistreerd. Deze kun je later teruglezen op de website. 
Na de finish krijg je een pakje drinken en een banaan van de organisatie. Neem ook nog wat 
eigen drinken of iets te eten mee, want er is geen gelegenheid ter plaatse eten of drinken te 
kopen. Verder is een warme trui, lange broek of een jasje belangrijk, zeker als het wat fris zou 
zijn of een beetje regent. 
 
Douchen doe je in principe als je weer thuis bent. Kom je van buiten Nieuwkoop, of is het weer 
niet te best, dan kan je in de tent op het finishterrein even een plekje zoeken om af te drogen 
en schone of droge kleren aan te trekken. 
 
Als alle deelnemers binnen zijn houden we een gezamenlijke prijsuitreiking voor alle 
leeftijdscategorieën tegelijk. Blijf ook helemaal tot het einde, want er is voor iedereen een 
medaille! Dan maken we een groepsfoto en overhandigen we de cheque met het door jullie 
opgehaalde bedrag aan het bestuurslid van Jeugdfonds Sport & Cultuur en worden ook de 
helpers, de EHBO en de sponsoren bedankt. 
 
Als dat achter de rug is, kunnen jullie moe maar voldaan weer op huis aan.  
 
Je kan als je naar huis gaat je fiets (en die van mama of papa) ophalen door je 
polstijdregistratiebandje in te leveren bij de organisatie bij het Parc Fermee waar de fietsen 
staan. Je startnummer en je fietsbordje mag je ook houden als aandenken. 
 
We hopen op een geslaagde dag met veel zonneschijn en lachende gezichten. 
 
Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben, mail dan naar jeugd@triathlon-nieuwkoop.nl 
of bel 06-54747897. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Organisatie Jeugdtriathlon Nieuwkoop 
Carola van Heusden 
Rick Sinnige 
Arjan Baas 
Sander Fauth 
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Bijlage 5 –Indeling zwembanen deelnemers  
 
Startgroep 1 – start 16.00 uur (9 & 10 jaar) 
 
Baan 1 

   

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Goud 1 Florence Schijf 
Roze 6 Hidde Meihuizen 
Groen 10 Julia Bannatyne 
Rood 14 Diani Meyer 
Geel  18 Charlotte Bakker 
 
Baan 2 
 

  

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Blauw 16 Jesse Pieterse 
Geel 21 Anna Sofia Duim 
Paars 22 Mees Jansen 
Rood 23 Guusje Hoogerbrugge 
Roze   

 
Baan 3 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Geel 25 Floris Otto 
Roze 27 Rubin Michiels 
Groen 29 Lynn Geelkerken 
Blauw 34 Emma Rimmelzwaan 
Paars   

 
Baan 4 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Geel 36 Mikaela Schrama 
Roze 38 Floor van Egmond 
Blauw 45 Senna Schouten 
Rood 48 Joey Baars 
   

 
Baan 5 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Blauw 50 Kai van Brenk 
Goud 51 Dante Niehot 
Paars 56  Siem Kastelein 
Rood 63 Jari Goudena 
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Startgroep 2 – start 16.15 uur (7 & 8 jaar) 
 
Baan 1 

   

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Goud 3 Evy Meeuwesen 
Roze 4 Liza Ijsakkers 
Groen 5 Kevin Verhallen 
Rood 8 Jesse van der Vaart 
Geel   
 
Baan 2 
 

  

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Blauw 9 Floor Warmolts 
Geel 11 Jessica Bannatyne 
Paars 12 Timo Könemann 
Rood 13 Bram de Geus 
Roze   

 
Baan 3 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Geel 68 Kaj Terrahe 
Roze 26  Lars van Bergen 
Groen 35 Lisa Rimmelzwaan 
Blauw 40 Sten van der Voorn 
Paars   

 
Baan 4 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Geel 41 Floor de Koning 
Roze 53 Esmee Veldkamp 
Blauw 54 Thomas Veldkamp 
Rood 55 Fenna de Goeij 
Paars   

 
Baan 5 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Blauw 57 Tess van Dam 
Goud 58 Dylan Out 
Paars 64 Jurre de Goeij 
Rood 65 Tessa Egberts 
Geel   
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Startgroep 3 – start 16.35 uur (11 t/m 14 jaar) 
 
Baan 1 

   

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Goud 2 Chiara Baas 
Roze 7 Finn van Heusden 
Groen 15 Ot Lenting 
Rood 17 Jacey-Lynn Went 
Geel 19 Noa Pet 
 
Baan 2 
 

  

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Blauw 20 Kai Pet 
Geel 24 Mees Otto 
Paars 28 Raigen Kool 
Rood 30 Milan Kolmer 
Roze 31 Valerie van Keulen 
Roze 32 Angus Schildmeijer 

 
Baan 3 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Geel 33 Mats Egbers 
Roze 37 Jens Droge 
Groen 39 Tijmen Immerzeel 
Blauw 42 Mark Kruis 
Paars 43 Viggo Jongkind 
Rood 44 Kayleigh Baars 

 
Baan 4 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Geel 46 Tim Benschop 
Roze 47 Max Benschop 
Blauw 49 Renzo Noordsij 
Rood 52 Quinten Out 
Paars 59 Bjarne den Besten 

 
Baan 5 
 

Badmuts Startnummer Deelnemer 
Blauw 60 Esmee Koppenaal 
Goud 61 Guusje Koppenaal 
Paars 62 Twan Goudena 
Rood 66 Jada den Butter 
Roze 67 Ilse Kolmer 
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