
BRIEFING: Duathlon-versie !!! 

TriatlonWeekend 27-28 augustus 2022 

 

 

 

KTT verwelkomt U graag op Triatlon Viersel 2022. We bedanken de gemeenten Zandhoven, 

Nijlen, Ranst, Grobbendonk,Vlaamse Waterwegen, Triatlon Vlaanderen, Triatlon België en 

Sport Vlaanderen. 

 
Omwille van enkele last-minute aanpassingen kan de info op onze website licht afwijken van deze 
briefing. De info in dit document is accuraat en is dan ook leidend tov de info op de website.  

 
 
 

     Hou het veilig en gezond 

          We wensen je veel plezier en succes met je wedstrijd ! 
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Wedstrijdschema en afstanden 

Dag Wedstrijd Wissel 
Zone 

WZ 
open 

WZ 
gesloten 

Start Podium Wisselzone vrij 
 

ZATERDAG Jeugd C/B/A/Junioren 1 8.40u 09.20u 09.30u 
(Eliminator) 

11.30u 12.00u 

ZATERDAG Ironkids 1 10.30u 11.50u 11.00u   
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ZATERDAG Teamseries Divisie 2 2 11.15u 11.50u 12.00u 
(Eliminator)  

18.30u 16.30u 

ZATERDAG Teamseries Dames 1 13.15u 13.50u 14.00u 
(Eliminator)  

18.30u 16.30u 

ZATERDAG Teamseries Divisie 1 2 15.15u 15.50u 16.00u 
(Eliminator)  

18.30u 18.30u 

ZATERDAG 1/8e open reeks 1 17.15u 17.50u 18.00u 
(wave)  

20.00u 20.30u 

ZATERDAG 1/8e TRIO 1 17.15u 17.50u 18.00u 
(wave)  

20.00u 20.30u 

ZONDAG Triatlon non-drafting 1/4 2 09.00u 09.50u 10.00u 
(rolling) 

13.30u 14.00u 

ZONDAG BK Aquabike non-
drafting 1/4 

2 12.00u 12.50u 13.30u 
afhankelijk 
van 
zwemproef  

18.00u 18.00u 

ZONDAG Triatlon non-drafting 1/3 1 12.00u 12.50u 13.00u 
(rolling) 

18.00u 18.00u 

 
 

Afstanden en ronden af te leggen : 
Kids    150m/4,6km/500m (1 ronde) of 150m/4,6km/1000m (2 ronden) 

Jeugd Eliminator      750m/4,6km/500m (max 3x) 

T3 Eliminator  15000m/4,6km/750m (max 3x) 

Triatlon 1/8  2,5km/20km/5km 

 Lopen 1 ronde / Fietsen 2 ronden van 10km  /  Lopen 2 ronde van 2,5km  

Triatlon 1/4e  3,5km/41km/10km 

 Lopen 1 ronde / Fietsen 2 ronden van 20,7km / Lopen 3 ronden van +/-3,5km  

BK Aquabike 1/4e 1000m zwembad (!!!)/41km 

Fietsen 2 ronden van 20,7km  /  Lopen +/-200m naar finish 

Triatlon 1/3e  7km/62km/14km 

 Lopen 2 ronden / Fietsen 3 ronden van 20,7km / Lopen 4 ronden van +/-3,5km 

+ zie hieronder 
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ALGEMENE INFO 

Algemeen reglement 
o De algemene BE3 Sportreglementen zijn van toepassing 

▪ NL : https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-

update-27042022.pdf 

▪ FR: https://www.triathlon.be/_files/ugd/85b240_d0e3fdbf832945d3b3184fe0f89dccb7.pdf 

 

Adres en Parking 
Watersportlaan Viersel 

let op : Komende van Hasselt of Antwerpen:  A13 afrit 20 Grobbendonk is in beide richtingen 

AFGESLOTEN. Gelieve afrit 19 Massenhoven te nemen.  

 

Ter plaatse: Volg de borden “Triatlon” en “Parking” en volg de aanwijzingen van de 

seingevers en aanwezige politie. 

➔ PARKING is dit jaar ALLEEN boven op de dijk Albertkanaal en aan de Watersportlaan.  

➔ Er rijden geen auto’s meer op de event-site (behalve geaccrediteerden zoals TO’s, pers, 

TeamPlaza). Mail aanvraag accreditatie via kristof@ktt.be  

➔ Let op: wandelafstand tot de event-site/secretariaat kan tot +/-1 km oplopen, 

afhankelijk van het uur van aankomst 

➔  

PARKING BOVENAAN OP DIJK ALBERTKANAAL 

 

https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://www.triathlon.be/_files/ugd/85b240_d0e3fdbf832945d3b3184fe0f89dccb7.pdf
mailto:ann@ktt.be


 
 

5 
 
 
 
 
 

TeamPlaza 

Om alle clubs de mogelijkheid te geven een clubtent te positioneren midden op de event-site zal 

een TeamPlaza worden ingericht. Elke club kan vooraf een TeamPlaza-plaats én maximaal 1 

voertuig registreren om hiermee op de event-site te rijden. Alle andere voertuigen dienen 

bovenaan op de dijk van het Albertkanaal geparkeerd te worden.  

• Maximum 1 wagen per team op de TeamPlaza 

• Voor de start van eerste wedstrijd oprijden - pas na laatste wedstrijd vertrekken 

• BELANGRIJK : Reservatie VERPLICHT - zonder registratie geen toegang ! 

• BELANGRIJK : Mail aan kristof@KTT.BE onderwerp 'TeamPlaza' met vermelding welke data, 

nummerplaat, club + naam chauffeur als je een plaats wil reserveren 

• EVENTZONE 

 

mailto:Ann@KTT.BE
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ANDERE RICHTLIJNEN 

Kom op tijd. Het is mogelijks een eindje stappen van de parking tot aan de event-site.  

• Er is publiek toegelaten op de wedstrijd-site 

• Catering is voorzien en eten en drank zijn ruimschoots op de site te koop. Horeca volgens take-

away principe – je gaat zelf je voedsel of drank afhalen 

• Secretariaat aan de ingang van de wedstrijd-site voor de inschrijving 

o Atleten melden zich in het Wedstrijdsecretariaat 

o Het secretariaat is geopend vanaf 07.30u 

• Wedstrijdsecretariaat – U ontvangt een enveloppe met rugnummer, etiketten voor 

helm/fiets/bak, wedstrijdchip. Na inschrijving kan u zich begeven naar de wisselzone voor het 

verdere verloop van de wedstrijd 

• Breng uw EIGEN WISSELBAK mee  

➔ (VERPLICHT GEBRUIK BAK (+/- 30*40cm) BIJ BK Aquabike/ T3 /ELIMINATOR !!) 

• Er een mogelijkheid om een rugzak af te geven in de vestiaire gelegen in het secretariaat 

(bewaring en ophaling via rugnummer) 

o De vestiaire is geopend tot 20.00u op zaterdag en tot 18.00u op zondag 

• Toiletten zijn voorzien. Deze worden regelmatig ontsmet. Ontsmet uw handen ook voor en na 

uw toiletbezoek  

• Er zijn GEEN douches en GEEN kleedkamers aanwezig 

• Finishzone  

o U ontvangt nog een kleine versnapering 

o U verlaat de finishzone zo snel mogelijk en begeeft zich naar de Horeca/TeamPlaza 

gedeelte 

• Vuurgevaar 

o Gelieve op te letten met allerlei vonken, brandbaar materiaal (bv. Sigarettenpeuken) en 

alsook met glas. Het grasland en de struiken zijn kurkdroog en risico op brand is groot.  
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Wedstrijdprocedure vanwege de Race Officials 

Check-in – wisselzone 

- Respecteer de openingsuren van de wisselzone. Wie te laat aanmeldt, kan niet starten. 

- Breng je eigen bak mee. Sporttassen zijn niet toegelaten. Bij BK Aquabike/T3/Eliminator is een 

bak verplicht (ongeveer 30*40cm) 

- De verantwoordelijk TO laat je binnen. Helm moet voor je binnenkomt opstaan en gesloten 

zijn. Zorg dat je fiets volledig in orde is (sturen gestopt, remmen ok). OP ZATERDAG GEEN TT 

bikes, GEEN OPZETSTUURTJES. Op zondag mag dit wel.  

- TO’s doen visuele controle. Als je fiets niet in orde is, zal je zelf moeten herstellen. 

- Ga rechtstreeks naar je plaats en hang je fiets op aan het zadel. Bij je fiets mogen: helm, 

startnummer, fietsschoenen. Naast/voor je bak alleen loopschoenen. ALLE OVERIGE 

MATERIAAL VERPLICHT IN JE BAK. 

- Als je materiaal geplaatst is, verlaat je onmiddellijk de wisselzone en ga je naar de Startzone 

- Bij het wisselen, ALLE MATERIAAL STEEDS in je bak.  

- Tijdens BK Aquabike alsook Eliminator reeksen : 

o Zullen penalties gegeven worden voor fouten in de wisselzone!! 

Afval 

AFVAL WEGWERPEN BUITEN DE DROPZONES is ten strengste verboden (geen verwittiging, 

onmiddellijk rode kaart.) Er zijn grote vuilcontainers voorzien net bij het verlaten van de 

wisselzone en bij het ingaan van een volgende ronde. 

Andere zaken 

SPUWEN IN NABIJHEID VAN EEN MEDE-ATLEET EEN MEDEWERKER OF EEN TO (geen 

verwittiging, onmiddellijk rode kaart.) 
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TeamSeries specifiek 

Specifiek voor de T³ wedstrijden :  

- T³ Series gaat door op zaterdag 27 augustus alsook het BK Aquabike op zondag 28 augustus, 
waarbij de algemene Be3 Sportreglementen van toepassing zijn.  

o NL: https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-

27042022.pdf  

FR: https://www.triathlon.be/_files/ugd/85b240_d0e3fdbf832945d3b3184fe0f89dccb7.pdf 

- Bij een diskwalificatie of op het moment dat de atleet niet meer voldoet aan de 
wedstrijdvoorwaarden, moet de atleet onmiddellijk de wedstrijd staken en op veilige wijze het 
parcours verlaten. 

- Na de Eliminator-wedstrijd zal de T³ dagranking worden opgemaakt op basis van de 
algemene uitslag en de resultaten van de atleten die door de T³ teams zijn opgegeven.  

- T³ atleten krijgen decals (wedstrijdtattoos) 
- Elke T3 atleet moet zelf zijn/haar enveloppe komen afhalen in het secreatriaat  
- De teamkapitein registreert ten laatste vrijdag 26/08 12.00u de startende teamleden via het 

3VL-inschrijvingsplatform. 
 

1. Startprocedure – Wavestart (ZATERDAG 1/8 + Aquabike) 

- Zorg dat je tijdig in de startzone aanwezig bent. Volg de aanwijzingen van de helpers en de 

verantwoordelijke TO’s 

- De startzone is aan de achterzijde van de grote witte cateringtent. 

- Als de laatste atleet aan de startlijn is, volgt onmiddellijk het startschot 
 

2. Startprocedure – Rolling Start (ZONDAG: ¼ + 1/3) 

- Zorg dat je tijdig in de startzone aanwezig bent. Volg de aanwijzingen van de helpers en de 

verantwoordelijke TO’s 

- Rolling start = tijd start van zodra je over de registratie-mat loopt. Vertrek tijdig naar de 

startzone. Deze is achter de grote witte cateringtent. Het rolling start-principe blijft 

behouden bij de start met een loopproef! 

  

https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
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Eliminator 

Toelichting concept Eliminator 

• Alle atleten zullen per divisie samen van start gaan in de eerste race 

• Er zullen 3 korte races zijn met een pauze van +/-10 min 

• Jeugd  
Hierbij de kwalificatiecriteria die zullen gehanteerd worden: 

o Na de eerste reeks gaan de beste 45 jongens en 16 meisjes door naar de 2e reeks. Na 
de 2e reeks gaan de beste 20 jongens en 8 meisjes door naar de finale 

o Er zal gewerkt worden met borstnummers 
o De afstanden bedragen 750m lopen, 4,6km fietsen en 500m lopen 
o Bij de jeugd-eliminator starten de meisjes kort na de jongens 
o Gelieve de wisselzone leeg te maken voor 12.00u 
o Podia zijn voorzien per categorie rond 11.30u 

• TeamSeries  
Hierbij de kwalificatiecriteria die zullen gehanteerd worden, worden nog aangepast/bevestigd door 
de CRO op wedstrijddag: 

 Race 1 Race 1 → Race 2 Race 2 → Race 3 

MEN DIVISION 2 All athletes compete 75 first athletes 
 

30 first athletes 
 

WOMEN DIVISION 1 All athletes compete 34  first athletes  14  first athletes 
 

MEN DIVISION 1 All athletes compete 38 first athletes  15 first athletes 
 

Voor de Team Series wordt niet met een borstnummer gewerkt, enkel met tattoos of 

geschreven nummers op armen en benen. Deze moeten steeds duidelijk zichtbaar en 

leesbaar zijn.  

o De afstanden per reeks voor T3 bedragen 1500m lopen, 4,6km fietsen en 750m 
lopen, telkens 1 ronde 

o Podia zijn voorzien rond 18.30u 
o Gelieve de wisselzone vrij te maken voor 16.30u (Dames en Divisie 2) en voor 18.30u 

(Divisie 1) 

• Het wordt dus een afvallingswedstrijd, waarbij iedereen zeker één reeks kan afleggen, maar 
sommigen zullen 2 of 3 races kunnen/moeten doen om zo de uitslag te bepalen 

• De pauze tussen de wedstrijden bedraagt slechts 10 minuten na aankomst van de eerste 
finisher. Dit zou juist voldoende moeten zijn om alles terug op de plaats te leggen in de 
wisselzone en zich naar de startlijn te begeven 

• De organisatie verzamelt en begeleidt de atleten die door mogen naar de volgende reeks 
vanaf de finishzone tot aan de startlijn 
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• De reeksuitslag (via timingresultaat) is bepalend voor de atletenselectie van de volgende 
reeks 

• Elke atleet die door mag, kan uiteindelijk zelf beslissen om niet meer te starten in de 
volgende race. Een vrijgekomen wordt niet opgevuld, evenals een DSQ. 

• Elke atleet voorziet zelf een opbergbak om in de wisselzone te plaatsen - geen bak, = geen 

startrecht ! 
• Al het gebruikte materiaal dient steeds in de bak geplaatst te worden 

Uitslag 

• De behaalde eindplaats telt voor de uitslag in elke reeks, niet de best behaalde tijd over de 
3 races. Het zou dus goed kunnen dat je de snelste tijd neerzette in de eerste of tweede 
reeks, maar niet als eerste finisht in de finale en zo toch geen overwinning mee naar huis 
neemt 

• Er wordt een afzonderlijke overall uitslag opgemaakt op basis van de behaalde plaatsen in de 
reeksen. Eerste plaatsen voor de finale finishers, dan de afvallers in volgorde van aankomst 
in de 2e reeks en daarna de afvallers in volgorde van aankomst in de 1e reeks.  

• Tactisch vermogen is belangrijk om deze wedstrijd te kunnen winnen 

• Iedereen maakt dus kans om de overwinning mee naar huis te nemen 

• Wees op je hoede en race voor dé beste plaats die in jouw mogelijkheid ligt 

Tips 

• Voorzie voldoende materiaal om 3x te starten (bv. rekkers om je fietsschoenen te 
stabiliseren) 

• Niet iedereen moét op de eerste rij starten. Ken je eigen capaciteiten!! 
  



 
 

12 
 
 
 
 
 

Wisselzone Eliminator Dames (wisselzone 1) 
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Wisselzone Eliminator D1 & D2 (wisselzone 2) 
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Parcours Eliminator Run 1 

 
Parcours Eliminator – BIKE   
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Parcours Eliminator – RUN 2 

 

Ironkids 

• De Ironkids doen hun evenement met aanwezigheid van begeleiding. 

• Het is GEEN wedstrijd. Er wordt GEEN uitslag opgemaakt. 

• Geboortejaar 2012-2011 zullen eerst starten, kort daarna 2016-2013 

• Dit event wordt een duathlon (lopen, fietsen, lopen) 

• Volgende afstanden zullen gehanteerd worden: 
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o 2012-2011: 150m (rechte lijn) - 4,6k fietsen (1 ronde) - 1000m (2 ronde) lopen 

o 2016-2013: 150m (rechte lijn) - 4,6k fietsen (1 ronde) - 500m (1 ronden) lopen 

• Op het fiets- en loopparcours zullen er ook begeleiders mee fietsen of lopen 

• Het is niet toegelaten om zonder bovenstuk te fietsen/lopen. Een tshirt is voldoende. 

• Alle soorten van fietsen zijn toegelaten 

• Voor elke deelnemer is er een goodie-bag na aankomst 

• De kinderen krijgen een verwijderbare tattoo-nummering 

• Om 10.00u kan, indien gewenst, verzameld worden aan het wedstrijdsecretariaat om de 

voorbereiding onder ervaren begeleiders verder af te werken. De begeleiders zullen de 

kinderen dan bijstaan met raad en daad in aanloop naar het evenement. 
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Triatlon 1/8 

• Deze wedstrijd wordt een duathlon met afstanden: 2,5km lopen (1 ronde), 20km fietsen (2 

ronden) en 5km lopen (2 ronden) 

• Atleten lijnen zich tegelijk en allemaal samen op in de Start Line-Up zone 

• We starten in één gezamenlijke wave start 

• Deze wedstrijd is een drafting-wedstrijd, tijdritfietsen zijn NIET toegelaten. 

• Gelieve de wisselzone vrij te maken voor 20.30u 

• Podia (-23, overall, +40 & trio) zijn voorzien om 20.00u 

• De algemene BE3 Sportreglementen zijn van toepassing 

NL: https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf  

FR: https://www.triathlon.be/_files/ugd/85b240_d0e3fdbf832945d3b3184fe0f89dccb7.pdf 

 

TRIO (of DUO) 

• Deze wedstrijd wordt een duathlon met afstanden: 2,5km lopen (1 ronde), 20km fietsen (2 

ronden) en 5km lopen (2 ronden) 

• Er mogen 2 of 3 atleten zitten in deze team-wedstrijd 

• De deelnemers aan de TRIO-wedstrijd starten gezamenlijk met de 1/8ste. 

• De fietsen en de loper wachten in de wisselzone op hun teamgenoot. Zij blijven in de wisselzone 

totdat het hun beurt is. 

• Stayeren met deelnemers van de individuele wedstrijd is toegelaten 

• De aflossing gebeurt IN de wisselzone thv de standplaats 

• Al de TRIO-ploegen zullen gegroepeerd worden in de wisselzone 

• Bij de aflossing worden de borstnummer en tijdsregistratiechip doorgegeven  

https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
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Wisselzone 1/8 + Trio 
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Parcours 1/8  + Trio - BIKE 

 

Parcours 1/8 + Trio - RUN 
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Triatlon 1/4 en 1/3 

• Deze wedstrijd wordt een duathlon met volgende afstanden: 

o ¼: 3,5k (1 ronde) lopen – 41k (2ronde) fietsen – 10k (3 ronden) lopen 

o 1/3: 7k (2 ronden) lopen – 62k (3 ronden) fietsen – 14k (4 ronden) lopen 

• Atleten lijnen zich tegelijk en allemaal samen op in de Line-Up zone 

• Er wordt gewerkt met een rolling start 

• De start van de eerste loopproef bevindt zich aan de achterzijde van de witte cateringtent 

• Je bepaalt zelf je startplaats 

• Je tijd start wanneer je over de tijdsregistratiemat loopt 

• We starten in bubbels van 5 atleten – elke 20 sec start een bubbel 

• Beide wedstrijden zijn NON-drafting, tijdritfietsen zijn toegelaten. 

• Limiettijden: 

Afstand Zwemmen Lopen Fietsen (gecumuleerde tijd zw+fi) 

1/4 40min (10.40u) 
 

2u20 (12.20u) 

1/3 50min (13.50u) 3u20 (16.20u) 

 

• De tijdslimieten zullen ingaan van zodra de laatste atleet het starten zal eindigen bij het ingaan 

van de wisselzone 

• Gelieve de wisselzone vrij te maken voor 14.00u (¼-triathlon) en 18.00u (voor 1/3) 

• Podia (-23, overall en +40) zijn voorzien om 13.30u (voor kwarttriatlon) en 18.00u (voor 1/3) 

• De algemene BE3 Sportreglementen zijn van toepassing 

NL: https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf  

 FR: https://www.triathlon.be/_files/ugd/85b240_d0e3fdbf832945d3b3184fe0f89dccb7.pdf 

 

https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
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Wisselzone ¼ 
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Wisselzone 1/3 

 



 
 

24 
 
 
 
 
 

Parcours 1/4 – BIKE 

 

Parcours 1/4 – RUN 
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Parcours 1/3 – BIKE 

 

Parcours 1/3 – RUN 
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BK Aquabike 

• De algemene BE3 Sportreglementen zijn van toepassing 

o NL: https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-

27042022.pdf  

FR: https://www.triathlon.be/_files/ugd/85b240_d0e3fdbf832945d3b3184fe0f89dccb7.pdf 

 

De Chief Race Official (CRO) en Technical Officials (TO) zijn er om de reglementen proactief toe te 
passen zodat de wedstrijd onder sportieve en veilige omstandigheden kan doorgaan.  
 

• De wedstrijd bevat een zwemproef, wisselzone 1, fietsproef, wisselzone 2 en een korte 
loopsectie (+/-200m) naar de finish 

• Aangezien er NIET mag gezwommen worden in het Netekanaal, wordt de zwemproef 
afgelegd in het zwembad van Nijlen 

• Adres Zwembad Nijlen: Gemeentestraat 36, Nijlen 

• Er wordt telkens gezwommen met twee atleten per baan.  

• De zwemafstand blijft 1000m 

• Hieronder vindt u een tijdsschema. 

• Gelieve 30min op voorhand aanwezig te zijn en je aan te melden aan de KTT-medewerker 

• Na de zwemproef mag je je naar de wedstrijdsite in Viersel begeven waar je je aanmeldt aan 
het wedstrijdsecretariaat. Hier krijg je een enveloppe met je etiketten. 

• Het tweede deel start met een line op zonder fietsuitrusting 

• De tweede start is voorzien om 13.00u, deze bevindt zich thv de finishzone 

• De atleet die de snelste zwemtijd had, vertrekt eerst. Nadien volgt de volgende atleet met 
het respectievelijke verschil in de zwemproef, enzoverder. 

• De aquabike volgt fietsparcours van de ¼ triatlon (= 40,6k = 2 ronden) 

• De aquabike-wedstrijd is een non-drafting wedstrijd 

• Tijdritfietsen zijn toegelaten 

• De loopsectie, na de fietsproef, is de kortst mogelijke verbinding tussen wisselzone en de 
finish. 

• De loopsectie moet niet afgewerkt worden met loopschoenen 

• De tijd stopt als voorbij de finishboog 

• Gelieve de wisselzone vrij te maken voor 14.00u 

• Podia (Overall, -23, senioren, Masters A, Masters B, Masters C, Master D, Masters E) zijn 
voorzien om 13.30u 

• Enkel atleten met een geldige 3VL of LF3 wedstrijdlicentie én de Belgische nationaliteit 
kunnen de titel Belgisch kampioen(e) behalen. De licentie moet geldig verklaard worden door 
3VL of LF3 ten laatste op de voorlaatste werkdag voor het BK. 

  

https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf
https://api.triatlon.vlaanderen/media/2022/06/10/be3-sportreglementen-ned-2022-update-27042022.pdf


 
 

27 
 
 
 
 
 

 

WISSELZONE BK Aquabike 
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PARCOURS BK Aquabike – BIKE 

 

Uurschema zwemproef BK Aquabike 

Atleet / Team Startnr. Geboortedatum Uur Baan 

de Prince Kylian 1014 20/07/1999 09:30 1 

Ares Elias 1002 24/11/2004 09:30 1 

Braeckman Jeffrey 1004 19/09/1988 09:30 2 

Coorevits Simon 1008 19/08/2001 09:30 2 

de Wolf Edwin 1017 22/11/1969 09:30 3 

FRYNS Jimmy 1021 22/04/1997 09:30 3 

Janssen Michael 1027 1/07/1970 09:30 4 

Orban Olivier 1039 9/07/2002 09:30 4 

Walter Schaaf 1060 20/06/1961 09:30 5 

Jonckheere Patrick 1029 29/09/1955 09:30 5 

De Meyer Gustaaf 1011 7/06/1962 09:30 6 

Lagae Wim 1030 6/05/1964 09:30 6 

Somers Sven 1047 24/10/1978 10:00 1 

Ghys Nand 1022 12/08/1971 10:00 1 

Verresen  Thomas 1056 17/01/1998 10:00 2 

Cokelaere Johan 1007 5/09/1966 10:00 2 

Platteeuw Xerxes 1041 13/07/1971 10:00 3 

Tackx Koen 1049 4/04/1969 10:00 3 
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Van Crombrugge Frederik 1050 3/04/1977 10:00 4 

Scheerder Jeroen 1045 8/03/1974 10:00 4 

Harinck David 1025 26/06/1970 10:00 5 

Milissen Thomas 1036 26/10/2000 10:00 5 

Van den bergh Mario 1051 19/05/1970 10:00 6 

Marinus Wouter 1033 13/01/1964 10:00 6 

WALCZAK Wioletta 1059 31/05/1976 10:30 1 

Decoutere Lies 1018 3/09/1987 10:30 1 

Druyts Demmy 1019 4/10/1995 10:30 2 

FabrÈ Karlien 1020 30/04/1992 10:30 2 

Janssen Sylvia 1028 24/05/1969 10:30 3 

Pooters Esther 1042 18/01/1984 10:30 3 

De Laet  Els 1010 9/07/1974 10:30 4 

Steenhoudt Magali 1048 11/09/1972 10:30 4 

Copmans Goedele 1009 10/11/1978 10:30 5 

Van Den Daele Johanna 1052 28/12/1992 10:30 5 

Neyt Sara 1038 29/03/1982 10:30 6 

Coeck Inge 1006 21/12/1965 10:30 6 

Bogemans Marc 1003 7/04/1961 11:00 1 

Roels Bruno 1044 12/05/1964 11:00 1 

VAN GINDERDEUREN Philippe 1054 22/06/1969 11:00 2 

Heylen Bart 1026 18/12/1978 11:00 2 

De Munck Danny 1012 31/07/1963 11:00 3 

Sels Lander 1046 6/01/1992 11:00 3 

Meeus Gino 1035 26/06/1970 11:00 4 

De Pauw Stijn 1013 22/01/1984 11:00 4 

Bzymek Katarzyna 1005 7/12/1984 11:00 5 

Naets Elke 1037 4/10/1981 11:00 5 

Van Eynde Kaat 1053 27/08/1995 11:00 6 

Massant Melanie 1034 5/12/1994 11:00 6 

De Vries Wim 1016 17/12/1981 11:30 1 

De Ridder Quinten 1015 9/07/1999 11:30 1 

Peray Elias 1040 21/10/2003 11:30 2 

Vanhove Niels 1055 28/11/1997 11:30 2 

Vervoort Stijn 1057 29/12/1997 11:30 3 

Gielis Pepijn 1023 3/03/1998 11:30 3 
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Voorhof Robbe 1058 11/09/2003 11:30 4 

Gravensteyn Brecht 1024 8/11/1994 11:30 4 

Raskin Louis 1043 3/09/2000 11:30 5 

Lambrecht Arno 1031 13/09/1994 11:30 5 

Lambrechts Adam 1001 19/11/1992 11:30 6 

Lepinoy Robin 1032 25/09/2001 11:30 6 
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Handige Contactgegevens 

• Hoofdscheidsrechters – CRO 

Patrick Hendrickx | p.hendrickx@telenet.be | GSM +32 476 650 772 

Chris Vermeiren | vermeiren_Chris60@hotmail.com | GSM +32 476 430 876 

• Veiligheidsverantwoordelijke – Coronacoördinator 

Raf Heylen | Raf@ktt.be | GSM +32 477 875 106 

• Wedstrijdtechnisch verantwoordelijke 

Kristof Van Daele | Kristof@ktt.be | GSM +32 479 509 410 

• Parcoursverantwoordelijke 

Johan Smolders | Johan@ktt.be | GSM +32 479 748 952 

• Infrastructuurverantwoordelijke 

Mario Vellosa | Mario@ktt.be | GSM +32 475 446 041 

• Secretariaatverantwoordelijke 

Ann Vetters | Ann@ktt.be | GSM +32 472 668 176 

• Penningverantwoordelijke 

Peter Van der Elst | Peter@ktt.be | GSM +32 495 226 609 

 

 

Hou het veilig en gezond 

We wensen je veel plezier en succes met je wedstrijd ! 
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