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Gazette
W E L K O M

Beste triatleet, 

Op zaterdag 7 september bent u één van de 730 deelnemers aan 
de 2de editie van de Halve Triatlon Knokke-Heist. Wij hopen dat alle 
514 individueel deelnemers en 73 relay teams uitkijken naar deze 
dag, die andermaal een sportief hoogtepunt moet worden in onze 
charmante Zwinregio. 

Naar aanleiding van de 20ste editie van de Zwintriathlon in 2018 
werd er na zeer lang aandringen beslist effectief in te gaan op een 
vraag die al heel lang leefde onder de lokale triatleten, nl de orga-
nisatie van een halve triatlon. Met de bestendiging van deze Halve 
Triatlon wordt onze lokale triatlon saga van Iron Kid over Finishers 
Triatlon tot Zwintriathlon op een logische, natuurlijke manier ver-
der uitgebouwd. Bij de 1ste editie was vooral de beveiliging van het 
fietsparcours van 90 km en de doorstroming van het verkeer een 
constant aandachtspunt. Steeds zoekend naar het juiste evenwicht 
tussen veiligheid en bereikbaarheid werd het parcours in Sluis en 
Damme wat aangepast. We hopen dat het u kan bekoren. 

Met deze Halve Triatlon Gazette willen de organisatoren de deelne-
mers grondig informeren. We hopen van harte dat u deze briefing 
grondig doorneemt, zodat u goed voorbereid aan de start komt. We 
weten uit ervaring dat triatleten vooral willen … zwemmen, fietsen 
en lopen. Het lezen van briefings en het uitpluizen van reglemen-
ten is dan weer iets waar men minder van wakker ligt. Een goede 
prestatie begint echter met een goede voorbereiding en het grondig 
doornemen van deze briefing zou daar een onderdeel moeten van 
zijn. 

Alle supporters roepen wij op om alle deelnemers uitbundig aan te 
moedigen bij deze uitzonderlijke uitdaging. Elke individuele triatleet 
moet het zwemmen hebben beëindigd 1 uur en 10 minuten na haar 
of zijn start, moet het zwemmen en fietsen hebben beëindigd 5 uur 
en 30 minuten na haar of zijn start en moet de finish hebben bereikt 
7 uur en 30 minuten na haar of zijn start. 

We wensen alle deelnemers alvast een doordachte voorbereiding 
en een sportieve en faire wedstrijd toe. 

Hebt u als sporter een overnachting nodig in Knokke-Heist? 
Raadpleeg dan zeker www.visitkh.be  

P R O G R A M M A

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 
 
 17 uur Opening van het wedstrijdsecretariaat in sporthal   
  Laguna  
 17.30 uur Opening van de wisselzone in Heist (Elizabetlaan)    
 21 uur Sluiten van het wedstrijdsecretariaat in sporthal   
  Laguna   
 21.30 uur Sluiten van de wisselzone in Heist (Elizabetlaan)  

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 
 
 08.30 uur Groepsverplaatsing van de triatleten onder politie  
  begeleiding naar Sluis    
  Busvervoer zwemmers en lopers van de 
  deelnemende trio’s: vertrek relay bussen    
  Elizabetlaan zuid tegenover de Anemonenlaan    
   Vervoer van de toeschouwers naar Sluis: vertrek   
  publieksbussen Elizabetlaan zuid tegenover de   
  Anemonenlaan    
  Opening van de wisselzone in Sluis    
 9 – 9.40 uur Mogelijkheid tot inzwemmen   
 10 uur Start PRO triatleten    
 10.02 – 10.30 uur Rolling starts   
 11.40 uur Limiet beëindigen zwemproef  
 11.50 uur Afsluiten van de wisselzone in Sluis   
 13.45 uur Vermoedelijke aankomst van de laureaten   
 15 uur Huldigingen van de overall laureaten   
 16 uur Limiet beëindigen fietsproef   
 16.10 uur Afsluiten van de wisselzone in Heist   
 16.15 uur Aanvang uitchecken wisselzone te Heist  
 17 uur Huldiging trio’s, dames en heren Knokke-Heist    
 18 uur Huldiging age groups   
 19 uur Afsluiten van de wedstrijd   
 19.30 uur Einde uitchecken wisselzone Heist   
 21 uur Voorlopige uitslag beschikbaar op www.zwintriathlon.be   
 21.30 uur Einde Finish Line Chillathlon   

Alle reglementen van de BTDF zijn van toepassing: www.zwintriathlon.be
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ZA 7 SEPTEMBER
HALVE TRIATLON

SPORT.KNOKKE-HEIST.BE
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R E G I S T R A T I E

Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd in sporthal Laguna, Krommedijk 32 te Heist.  
Aanmelden kan enkel op vrijdag 6 september tussen 17 en 21 uur.  
Elke deelnemer alsook elk lid van een trio team moet zich persoonlijk aanmelden.   

Er zijn in het wedstrijdsecretariaat 8 inschrijvingsposten voorzien. Ik ontvang vooraf via mail het nummer van de post waaraan ik mij moet 
aanmelden. Wie dit wil kan aan de ingang nog even de alfabetische lijsten checken. Ik meld mij aan bij de juiste post met mijn licentie of 
identiteitskaart. Wie zich niet kan legitimeren, kan helaas niet deelnemen! Tijdens de administratieve aanmelding moet elke triatleet een 
wedstrijdkaart ondertekenen.  

Er wordt elke deelnemer ter plaatse verplicht een gekleurd polsbandje omgedaan.   

Elke deelnemer krijgt zijn of haar wedstrijdnummer verplicht getatoeëerd op de linker bovenarm en het linker onderbeen. 
Dit zal slechts lukken als de huid droog is (geen lotion of bodymelk) en onthaard is. Een werkje voor thuis … 
Het dragen van losse kledij is een aanrader.   

Eens aangemeld, controleer ik rustig het ontvangen materiaal:   

 1. een chip voor de tijdsregistratie 
 2. een genummerde badmuts 
 3. 1 wedstrijdnummer met daaraan 4 scheurstrookjes 
  (3 nummers voor een trio) 
 4. 1 zadelpensticker 
 5. 3 materiaaltassen 
 6. 4 veiligheidsspeldjes 
 7. 3 genummerde stickers voor op uw helm.   

De chip draag ik d.m.v een velcroband aan de linker enkel.   

Ik vul zeker de gevraagde gegevens van het medisch paspoort op de achterzijde van het wedstrijdnummer in. Deze gegevens kunnen de 
hulpverleners veel helpen bij een eventuele tussenkomst.   

Ik kan 4 tickets afscheuren van mijn wedstrijdnummer. Aan de T-shirtstand ontvang ik mijn T-shirt en in de gift-shop ontvang ik mijn 
goodie-bag van de partners.   

Na te zijn geregistreerd en alle materiaal te hebben ontvangen, moet ik 2 tassen gaan afgeven op een andere locatie.  

• Mijn rode stroptas met mijn loopmateriaal ga ik tussen 17.30 en 21.30 uur afgeven in de wisselzone fietsen – lopen. Deze wisselzone 
is gelegen in de Elizabetlaan tussen de Krommedijk en de Rampe. De route naar de nabij gelegen wisselzone zal aangeduid zijn . 

Enkel triatleten met het vereiste polsbandje om de pols en het wedstrijdnummer op de linker bovenarm en het linker onderbeen 
getatoeëerd krijgen toegang tot de wisselzone. In de wisselzone hang ik de rode stroptas aan een kapstok voorbehouden voor mijn 
wedstrijdnummer. Ik verken de wisselzone zodat ik niet voor verrassingen kom te staan tijdens de wissel.  

Er zijn toiletten voorzien in de wisselzone en het Rode Kruis zal er aanwezig zijn. Ik weet waar de strafbox is, zodat ik weet waar ik 
een eventueel opgelopen straf moet uitzitten. 

• Mijn witte stroptas met mijn materiaal voor na de wedstrijd ga ik tussen 17.30 en 21.30 uur afgeven in de vestiaire aan de aankomst, 
in de publieksbar. Ook deze route zal aangeduid zijn.   

Ten laatste op vrijdag 6 september wordt er beslist over het al of niet doorgaan van de zwemproef. Indien de zwemproef niet doorgaat wordt 
deze vervangen door een loopproef van 11 km. In dit geval voorzie ik ook loopmateriaal voor Sluis. 
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Individuele dames: groene badmuts
Individuele heren: blauwe badmuts
Zwemmer trio: oranje badmuts

Materiaaltas wissel zwemmen - fietsen: blauwe stroptas
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S L U I S

Op zaterdag om 8.30 uur start de groepsverplaatsing naar het fietsenpark van Sluis. De triatleten verzamelen in de Krommedijk, aan het 
kruispunt met de Westkapellestraat. Neem geen risico en draag je blauwe stroptas op je rug. De politie en de mobiele ploeg leiden alles 
in goede banen.   

Wie verkiest om individueel met de fiets naar Sluis te gaan, mag dit. Hou wel rekening met de periode waarbinnen je moet inchecken, van 
8.30 tot 9.30 uur.   

De relay teams hebben een mail en een reminder ontvangen om aan te geven of de zwemmer en de loper willen gebruik maken van het 
busvervoer heen en terug naar Sluis. Deze bus vertrekt om 8.30 uur samen met de supporters bus van in de Elizabetlaan in het verlengde 
van de Anemonenlaan. Deze bus is voorbehouden voor de deelnemers die zich effectief aangemeld hebben voor deze service. Open plaat-
sen kunnen de dag zelf ingenomen worden, maar vooraf reserveren blijft de boodschap. 

Inchecken gebeurt vanaf het Jaagpad. Ook de zwemmers die met de bus voor de relay teams naar Sluis zijn afgezakt checken langs hier 
in. De lopers van een relay team krijgen geen toegang tot de wisselzone en supporteren vanaf de waterkant.   

Bij het inchecken houden de technical officials een controle van de remmen en de helm (CE gekeurd). Zorg ervoor dat uw helm niet gebar-
sten is en dat de sluiting intact is. Een niet-reglementaire helm zal ervoor zorgen dat u niet mag starten!!!

De fietsenhersteller van fietsspeciaalzaak ‘t Rinkeltje en de lokale EHBO afdeling zijn paraat om te helpen. Wie denkt iets te kort te heb-
ben of met een vraag zit, kan hiermee terecht in de permanentie.  Er staat water ter beschikking van de deelnemers en er zijn toiletten 
aanwezig in de wisselzone.   

In het fietsenpark staat d.m.v. signalisatieborden aangeduid welke nummers waar staan.
• De dames zetten hun fiets aan een groen gepersonaliseerd fietskaderplaatje met witte cijfers. 
• De heren zetten hun fiets aan een blauw gepersonaliseerd fietskaderplaatje met witte cijfers. 
• De fietser van een trio zet de fiets aan oranje gepersonaliseerd fietskaderplaatje met zwarte cijfers  

In eenzelfde rij moeten de fietsen allemaal aan dezelfde zijde staan. Fietsen steeds inhaken met het stuur!  

Opgepast! Men mag geen wedstrijdnummer dragen tijdens het zwemmen! Leg uw heupgordel met uw wedstrijdnummer op uw fiets in de 
wisselzone zwemmen / fietsen. De technical officials zullen dit controleren.  Ik ga nu mijn blauwe stroptas in de omkleedzone hangen, aan 
mijn nummer. Voor de zwemmer van de trio’s zijn afzonderlijke kapstokken voorzien om de blauwe stroptas aan te hangen.  
Ik verken ook al eens de route die ik na het zwemmen zal moeten afleggen, waarbij de individuele deelnemers hun stroptas moet afgeven 
in een verzamelbak. Ook de zwemmer van een trio moet deze route volgen.

Er is van 9 tot 9.40 uur mogelijkheid om in te zwemmen. Wie wil inzwemmen, gaat in het water aan plankier 6, zwemt richting Kaai en 
komt uit het water aan plankier 2.   

Vanaf 9.40 uur kan men inchecken in de incheck corridors i.f.v. de rolling starts. Elke triatleet checkt in aan de corridor die zijn of haar 
vermoedelijke zwemtijd over 1,9 km weer geeft. Als iedereen dit naar eer en geweten doet, zal het zalig zwemmen zijn. Het hangt volledige 
van de triatleten zelf af. Deze incheckprocedure maakt geen onderscheid tussen individuele dames, individuele heren of zwemmers van 
een trio.   

De individuele dames hebben een groene badmuts, de individuele heren hebben een blauwe badmuts en de zwemmer van een trio heeft 
een oranje badmuts.   

Om 10 uur start een beperkt aantal PRO atleten, dames en heren samen. Zij worden om 9.50 uur opgeroepen door de presentator tijdens 
de call out.  
Vanaf 10.02 uur starten de overige deelnemers volgens het principe van de rolling starts. Hierbij krijgen er om de 4 seconden twee triat-
leten toestemming om te starten vanaf een drijvend ponton.
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Ik zwem eerst 750 m richting Parma brug. Onder de Parma brug zorgt een duiker er voor dat ik niet tegen de brug zwem. Ik neem net voor 
de brug van de Rondweg het keerpunt rond een grote oranje boei. 

Ik zwem na het keerpunt terug, zwem de Parmabrug weer onderdoor en zwem de startplankieren voorbij tot in de Kaai. In de Kaai neem 
ik het 2de keerpunt rond eenzelfde grote oranje boei. 

Tot slot zwem ik naast de sprankelende fontein terug naar de aankomst. Ik verlaat het water via plankier 2. Ik pas op voor het opstapje als 
ik van het plankier loop. 

Van het plankier loop ik terug de trap op, waarbij ik de tijdsregistratie passeer. Ik loop via de brug terug naar de wisselzone. 

Best nog even wachten om mijn wetsuit af te doen, want ik moet me concentreren op het veilig op –en aflopen van de brug. 

Ik volg de signalisatie naar de omkleedzone.
In de omkleedzone neem ik mijn blauwe stroptas van de kapstok.
Ik doe mijn wetsuit uit, steek deze in mijn stroptas en sluit de stroptas.
Ik loop richting mijn fiets en onderweg leg ik mijn stroptas in de verzamelbakken.
De badmuts mag ik houden. 

Ook de zwemmer van een trio volgt deze weg, door de omkleedzone. Hij of zij neemt hier echter geen stroptas en loopt direct door naar de 
fietsenstalling van de trio’s. Aan deze fietsenstalling doet men de tijdsregistratiechip van de enkel en geeft deze over de buis door aan de 
fietser die klaar staat te wachten. De fietser doet de chip rond de enkel en kan aansluitend vertrekken richting uitgang.

De zwemmer van het trio kan nu rustig het wetsuit uitdoen en opbergen in de blauwe stroptas. 

Mijn helm, wedstrijdnummer en heupgordel liggen klaar op mijn fiets. De sluiting van mijn helm is open.

Heupgordel niet vergeten, helm dichtklikken, … en al lopend met de fiets aan de hand naar de uitgang. Ik volg daarbij de weg langs waar 
ik de wisselzone ben binnen gekomen. Het betreft een afstand van 150 meter richting het Jaagpad naast het water. 

Eens voorbij de rode opstaplijn in het Jaagpad spring ik op de fiets en ben ik weg voor 90 km fietsen.

S L U I S
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Halve Triatlon Knokke-Heist
=

niet stayerwedstrijd!!!

Triatleten bepalen door hun houding t.a.v. de reglementen zelf de beleving van hun wedstrijd
en de toekomst van de niet-stayerwedstrijden.

Alvast bedankt voor jouw fairplay!

RODE KAART

Sanctie
Diskwalificatie

Uitvoering
Triatleet moet de

wedstrijd verlaten

Toepassingsgebied
Zwemmen

Fietsen
Lopen

GELE KAART

Sanctie
Tijdstraf

Uitvoering
30’’ wachten

in de strafbox

Toepassingsgebied
Fietsen

Blocking

GELE KAART

Sanctie
Tijdstraf

Uitvoering
30’’ wachten
= Stop & Go

Toepassingsgebied
Zwemmen

Lopen

BLAUWE KAART

Sanctie
Tijdstraf

Uitvoering
5’ wachten 

in de strafbox

Toepassingsgebied
Fietsen
Drafting

3 x blauw =
rood = DSQ
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Z W E M M E N
Er wordt 1,9 km gezwommen in de Damse Vaart te Sluis. De 
deelnemers zwemmen tot net voor de betonnen brug aan de 
Rondweg en nemen daar een eerste keerpunt. Ze zwemmen 
vervolgens terug tot in de Kaai om daar een tweede keerpunt te 
nemen. Tot slot zwemmen ze langsheen de fontein terug naar 
het aankomstplankier.
Indien het zwemmen moet geannuleerd worden, wordt de 
zwemproef vervangen door een loopproef over 11 km. 

F I E T S E N
Een lokale ronde die 2 maal moet gereden worden, goed voor 
72 km.

Jaagpad, Parallelweg van de N253 (Rondweg), Havenpolder, 
Boomgaardweg, Zuiddijk, Sint-Pietersstraat, Hoogstraat, 
Provinciale weg, Ringdijk zuid, Herenweg, Bosweg, Molenstraat, 
Cadzandseweg, Scheldestraat, Kanaalweg, Zwinstraat, 
Retranchementstraat, Hazegrasstraat, Kalvekeetdijk, 
Patrijzenstraat, Koekoekstraat, Sluisstraat, fietspad en 
pechstrook N49 naar de fietsondersteek van de Balkonrotonde. 
Via het fietspad van de Balkonrotonde naar de Parallelweg van 
de N49. Vervolgens de Parallelweg van de N49 volgen richting 
de Roden Ossenstraat. 
Bij de eerste doortocht de Rode Ossenstraat inrijden en één-
maal terug op de Parallelweg van de N253 bovenstaande lus 
nog een keer afleggen. 

Een verbindingsstrook van 18 km naar de wisselzone in Heist.

Bij de 2de doortocht aan de Rode Ossenstraat, de tunnel van 
de N49 inrijden, Oude Heernisstraat, Oostkerkestraat, Sint-
Jacobsstraat, Damse Vaart noord tot aan restaurant ‘t Siphon, 
fietspad langsheen het Leopoldkanaal, Koolkerksesteenweg, 
Westkapellesteenweg, Oostkerkestraat, Dorpsstraat, 
Waterstraat, Westkapellestraat, Krommedijk tot aan de 
Elizabetlaan

L O P E N
Het loopparcours bestaat uit een aanloopstrook van ongeveer 
1 km tussen de wisselzone in de Elizabetlaan en de Zeedijk 
en een strook op de Zeedijk tussen de aankomstsite op het 
Evenementenstrand en de Zandstraat. 

Vanaf de wisselzone lopen de triatleten via het noordelijk voet-
pad van de Knokkestraat naar de voetgangerstunnel. Aan de 
andere kant van de voetgangerstunnel slaan ze direct rechts af 
en volgen ze het centraal pad doorheen het Directeur generaal 
Willemspark richting watersportclub Anemos. 
Vervolgens lopen de deelnemers op de Zeedijk aan de straat-
zijde naar het oostelijk keerpunt aan de Zandstraat, keren ze 
terug en lopen ze aan de zeezijde naar het westelijk keerpunt 
t.h.v. het Evenementenstrand. Hierna leggen ze het traject 
Evenementenstrand – Zandstraat – Evenementenstrand nog 2 
keer af om uiteindelijk te finishen op het Evenementenstrand.

CADZAND-BAD

CADZAND
DORP

RETRANCHEMENT

SLUIS
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HEIST

3 x

3 x
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11.15 uur

richting Hoeke
12.15 uur
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wedstrijdsecretariaat
Sporthal Laguna - Krommedijk 32

publieksbus

lopen 21 km

wisselzone Elizabetlaan
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zwemmen 1,9 km

P L A N  P A R C O U R S
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F I E T S E N

Het fietsparcours is uitgepijld. Net als ikzelf op de fiets, geven de verkeersregelaars (NL), de seingevers (B) en de referees geven het beste 
van zichzelf. 

Ik heb 90 km fietsen voor de boeg. Onderstaand wat aandachtspunten van het fietsparcours.

De 1ste 72 km verlopen over een lus in Nederland en België die 2 maal moet worden afgelegd. 

Na 5 en 42 km moet ik via een bochtig tracé een drukke provinciale weg dwarsen. Hoewel deze uitermate goed beveiligd wordt door 
beroeps verkeersregelaars, matig ik mijn snelheid en ben ik extra alert. 
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In Cadzand-Bad wordt de weg na 22 en 59 km door middel van kegels gehalveerd om zo beurtelings wagenverkeer mogelijk te maken. 

Opgepast! Ik pas mijn snelheid aan en rijd aan het Maritiem Balkon onderaan. Ik blijf aan de kant van het water fietsen.
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Terug in België wordt de rijweg net voor de Vrede, na goed 18 km gehalveerd om zo een strook voor het recreatief fietsverkeer toe te 
laten.

Net na Schaepenbrug verlaat ik na 31 en 68 km de Kalvekeetdijk om de aansluiting te maken met de Sluisstraat. Ook deze brede weg is 
gehalveerd om zo een strook voor het recreatief fietsverkeer toe te laten. Ik rij op aangeven van de politie op het zuidelijk rijvak. 

Op deze brede Sluisstraat is een BEVOORRADINGSPOST voorzien. U kan zich hier na 31 en 68 km bevoorraden. Aan deze post kan u 
onderstaande bevoorrading nemen: 

• Een knijpfles water van 500 ml, met sportdop
• Een drinkbidon van 750 ml High 5 sportdrank (smaak citrus)
• Een halve High 5 energie reep (smaak bananen)
• Een High 5 energie gel met cafeïne (smaak raspberry)
• Een halve banaan
• Een knijpfles water van 250 ml, met sportdop

Er zijn 4 TOILETTEN aanwezig zijn i.f.v. een eventuele sanitaire stop, 2 aan het begin van de bevoorrading en 2 aan het einde van de 
bevoorrading. 

Hier bevindt zich ook een dubbele DROP–OFF ZONE waar men afval moet deponeren. Wie door de TO’s of de organisatie tijdens het fiet-
sen betrapt wordt op het weg gooien van afval op andere plaatsen, zal hiervoor een sanctie krijgen.
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Ik rij de Balkonrotonde onderdoor en rij vervolgens naar de parallelweg van de N49. Hier blijf ik eerst een km lang op het brede fiets-
pad rijden. Wie vroeger op de weg wil, rijdt onbeschermd en riskeert een lekke band door over de grasstrook en greppel te rijden. Niet 
doen dus! 
Aan de Zwinvaartstraat rij ik de rijweg op. Ook deze strook is gehalveerd om restverkeer mogelijk te houden. 

Net na Schaepenbrug verlaat ik na 31 en 68 km de Kalvekeetdijk om de aansluiting te maken met de Sluisstraat. Ook deze brede weg is 
gehalveerd om zo een strook voor het recreatief fietsverkeer toe te laten. Ik rij op aangeven van de politie op het zuidelijk rijvak. 

Op het einde van de Sluisstraat, draai ik naar links en rij ik via het fietspad naast de N49 naar de Balkonrotonde. Gezien de nakende 
afdaling, matig ik hier mijn snelheid en hou mijn focus zodat ik geen onaangename kennis making heb met de gemarkeerde boomput 
of met het lonkende water. 

SLOW DOWN !!!

1STE DOORTOCHT        
Aan de Rode Ossenstraat, rij ik bij mijn eerste passage naar links de Rode Ossenstraat 
in.  Ik rij zo terug naar Nederland en begin daar aan mijn 2de ronde.       

2DE DOORTOCHT      
Bij mijn tweede passage t.h.v. de Rode Ossenstraat rij ik naar rechts en duik ik de tunnel 
in om zo de aansluiting te maken met de prachtige polders van Hoeke en Oostkerke. De 
tunnel is breed, maar de afdaling pittig. Ik blijf voorzichtig en waakzaam en matig dus 
mijn snelheid.
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An event with  leads to in-tents happiness :-)

An event with  leads to in-  happiness :-)

www.de-praktijk.be
Leenstraat 2, 8301 Knokke-Heist

Kinesitherapie | Logopedie
Voedings- en Dieetadvies | Podologie

Psychologische Counseling | Sportmassage
Functional en Personal Training | Rainpharma

De Praktijk
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Ik ben vertrokken voor 4 km genieten van een recht stuk langs de Damse Vaart. 
Ik blijf gefocust want het wegdek heeft soms wat verrassingen in petto. Na een goeie 3 km passeer ik aan Oostkerke brug. 
De way-in en way-out naar dit mooie polderdorp wordt beveiligd. Ikzelf blijf ook alert. 
Op het einde van dit rechte stuk t.h.v. eettempel ‘t Siphon, maakt het parcours een bocht van 90° naar rechts om het fietspad van 
de Leopoldsvaart noord op te draaien. Ik matig mijn snelheid, zodat ik naast de Leopoldsvaart kan rijden en niet er in!

Op het einde van het fietspad draai ik aan de Groene Wandeling naar rechts richting Oostkerke. Op naar Westkapelle nu.

In Hoeke centrum wordt ik verwelkomd door de deuntjes van de Poldercowboys.  
Ze stuwen me het fietspad naast de vredige Damse Vaart op. 

SLOW DOWN !!!

Na de brede Oostkerkestraat duik ik de Waterstraat in om zo aansluiting te maken met de brede Westkapellestraat. 
Deze voert me terug naar de Krommedijk, waar ik met de wisselzone bijna in zicht sporthal Laguna passeer.
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Ik stop met fietsen voor de AFSTAPLIJN en loop met 
de fiets aan de hand naar mijn standplaats. Mijn helm 
blijft dicht!

De signalisatie en de medewerkers maken mij dui-
delijk welke weg ik na de wissel moet volgen bij het 
lopen.

In het FIETSENPARK zet ik mijn fiets op mijn plaats, 
doe mijn helm af en hang deze aan mijn fiets. De 
schoenen moeten op de fiets geklikt blijven of in de 
materiaaltas gestopt worden.
De loper van een trio heeft zich tijdig aangemeld in 
de wisselzone en wacht zijn fietser op in een speciaal 
wachtvak voor de trio’s, net voor de omkleedzone. De 
overdracht van de tijdsregistratiechip van de fietser 
naar de loper gebeurt in dit wachtvak, niet aan de 
fiets.

Ik loop naar de OMKLEEDZONE, neem er mijn stroptas 
van de kapstok, ga al of niet in de omkleedtent zitten 
op een bankje en maak me klaar voor de loopproef. 

Ik doe mijn stroptas dicht en geef deze af aan de tafel 
na de omkleedtent.

Als ik een sanctie heb opgelopen tijdens het fietsen, 
meld ik mij na de wissel zelf spontaan aan in de 
STRAFBOX om eerst mijn straf uit te zitten.
Ook in de wisselzone of tijdens het lopen kan men 
bestraft worden met een gele of een rode kaart. 
Bij een gele kaart fluit de TO, toont de gele kaart, roept 
het nummer van de deelnemer en roept ‘tijdstraf, u 
moet stoppen’. De deelnemer corrigeert de fout of 
vervult ter plaatse een korte tijdstraf (30’’) en de TO 
roept GO. De deelnemer kan de wedstrijd verderzetten. 
O.a. lopen met ontbloot bovenlichaam, het dragen van 
muziek of begeleiding van derden is verboden. Indien 
men een rode kaart krijgt moet men de wedstrijd 
verlaten.

In de wisselzone is een extra SANITAIRE STOP mogelijk.

Bij het begin van het lopen kan ik onderstaande 
bevoorrading nemen: 

• Een beker water 
• Een beker High 5 sportdrank (smaak citrus)
• Een High 5 energie gel met cafeïne (smaak raspberry)

Mijn leeg bekertje mik ik uiteraard in de vuilbak.

FIETSENPARK

FIETS WEG ZETTEN
HELM OP DE FIETS LATEN

SCHOENEN OP DE FIETS 
GEKLIKT OF IN DE TAS

OMKLEEDZONE

STROPTAS ZOEKEN
OMKLEDEN

STROPTAS AFGEVEN

STRAFBOX

ZELF SPONTAAN
AANMELDEN NA 

EEN STRAF TIJDENS 
HET FIETSEN
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L O P E N

• Een beker water 
• Een beker High 5 sportdrank (smaak citrus)
• Een blikje Coca-Cola van 15 cl
• Een halve High 5 energie reep (smaak bessen)
• Een High 5 energie gel met cafeïne (smaak raspberry)
• Een halve banaan
• Een beker water   

Na het verlaten van de wisselzone loop ik in de Knokkestraat. Ik neem mijn 3de en laatste tunnel van de dag, de Elizabetlaan onderdoor. 
Op het einde van deze voetgangerstunnel, loop ik direct naar rechts, het Willemspark in waar ik het centrale pad naar beneden volg. 

Aanvankelijk loop ik over een breed voetpad, waarna dit wijzigt in 2 single tracks. 
Hierna even een pittige beklimming onder het wakende oog van het beeld Soccoristas de Biarritz X-X waarna ik aan het pas aangelegde 
groene plein de wandelweg van de Zeedijk op loop. 

De djembé-beats zuigen mij richting de 
Wandelaar. Ik kan mij hier na ongeveer 2 km, 
8,5 km, en 15,5 km bevoorraden met:

Hier zijn ook 4 TOILETTEN aanwezig zijn i.f.v. een eventuele sanitaire stop. 
Ik mik mijn eventuele afval uiteraard in de aanwezige afvalcontainers. 
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Net voorbij de terrasjes, aan het kunstzinnige Rubensplein speelt Make Music Percussion zich de ziel uit het lijf om mij aan te moedigen.

Ik loop nu verder richting het oostelijk keerpunt aan de Zandstraat. 
Aan het keerpunt ligt een tijdsregistratiemat. Net voor het keerpunt kan ik een polsbandje aannemen. Ik doe dit polsbandje aan als steun 
voor mezelf hoeveel rondes ik nog moet afleggen.

Ik loop terug in westelijke richting naar de Wandelaar. Aan het Rubensplein kan ik me na ongeveer 5,2 km, 11,7 km, en 18,7 km bevoor-
raden met: 

• Een beker water 
• Een beker High 5 sportdrank (smaak citrus)
• Een blikje Coca-Cola van 15 cl
• Een halve High 5 energie reep (smaak bananen)
• Een High 5 energie gel met cafeïne (smaak orange)
• Een halve banaan
• Een beker water

Hier zijn ook 4 TOILETTEN aanwezig zijn i.f.v. een eventuele sanitaire stop. 
Ik mik mijn eventuele afval uiteraard in de aanwezige afvalcontainers.
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1e & 2e DOORTOCHT

3e = FINISH

Net voor de aankomstsite loop ik een brug onder. De eerste maal loop ik recht door, de aankomstsite voorbij. Dit wordt me duidelijk 
gemaakt door een spandoek aan deze brug over het parcours.

Nadat ik de aankomstsite ben voorbij gelopen, neem ik ter hoogte van de aankomstsite het keerpunt en loop ik nu terug in oostelijke rich-
ting. Ik begin aan mijn 2de ronde en straks ook aan mijn 3de ronde. 
Als ik de 3de keer vanuit oostelijke richting aan de aankomstsite kom, volg ik de richting finish, in de corridor met tapijt, naar de aankomst. 
Ik zorg ervoor dat ik aan de aankomst mijn borstnummer vooraan draag, goed leesbaar.

De loper van een trio wordt tussen watersportclub Anemos en de brug over het parcours opgewacht door de zwemmer en de fietser. Ook 
zij dragen hun wedstrijdnummer vooraan, vervoegen hun loper en lopen samen naar de finish.

the best events deserve
the best sports nutrition

High5 is de on-course voeding
op meer dan 300 races

en evenementen wereldwijd.
We zijn er trots op dat we
iedereen van start tot finish

ondersteunen.
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A A N K O M S T  E N  R E C U P E R A T I E

Aan de aankomst kan ik mijn eindtijd lezen op de lichtkrant in het verlengde van 
het aankomstpodium en ontvang ik een dik verdiende medaille en een lanyard 
met 2 foodjetons en 3 drankjetons. Alle dames worden extra in de bloemetjes 
gezet. 

Indien nodig kan ik een beroep doen op de medewerkers van het Rode Kruis of 
van de medische staff. Ook in de aankomstzone is er een ruime sanitaire zone 
voorzien. 

Na de aankomst passeer ik in de tent van de eindbevoorrading. Hier kan ik met 
o.a. water, High 5 citrus sportdrank, Coca-Cola, Be Kind repen, rijstpap en een 
rijk gevulde fruittafel al een eerste keer de reserves aanvullen. 

In dezelfde ruimte kan ik mijn vestiaire zak ophalen en is er een omkleedruimte 
voor dames en heren ter beschikking. Naast de tent is er een douchecontainer 
voorzien. 

Weer op krachten verlaat ik de aankomstzone richting publiekszone. Met mijn 
drankjetons kan ik terecht in de publieksbar, met mijn foodjetons heb ik recht op  
2 lekkere gerechtjes aan de foodbar. 

Op het strandterras in de publiekszone kan ik samen met andere triatleten en 
mijn supporters, genietend van een hapje en een drankje nakaarten over de Halve 
Triatlon. 

Om 15 uur worden de overall laureaten gehuldigd. 
Om 17 uur worden de lokale kampioenen en de laureaten bij de relays in de 
bloemetjes gezet. 
Vanaf 18 uur worden de laureaten van de age groups gehuldigd. Bij 9 van de 10 
huldigingen komen de dames en de heren samen op het podium. 

Ondertussen zorgt DJ Stef voor wat extra beats en worden we, met de voetjes in 
het zand en de haren in de wind, verrast met wat ludieke acts. Deze gemoedelijke 
Finish Line Chillathlon dooft uit om 21.30 uur. 
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U I T C H E C K E N
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Route triatleten om uit te checken

Short-cut uitchecken door het Willemspark

Ik kan uitchecken vanaf 16.15 uur tot 19.30 uur. 
Om uit te checken volg ik de signalisatie naar de wisselzone. Er zijn daarvoor 2 mogelijkheden. 

Het meest voor de hand liggende is de oversteekpoort aan watersportclub Anemos te nemen 
en de Anemonenlaan te volgen aan de oostelijke kant van het Willemspark. 

Wie nog genoeg energie heeft, gaat de brug over het parcours over, gaat de trap naar het beeld Soccoristas de Biarritz X-X op  
en neemt een wat avontuurlijker short-cut doorheen het Willemspark. 

Ik volg de signalisatie naar de uitcheckzone, waar ik  mijn materiaaltas uit Sluis terug krijg. 

Ik bied mij nu op basis van mijn wedstrijdnummer aan bij de juiste post van de uitchecktent. 
In de uitchecktent geef ik mijn chip af en onderteken de uitcheckfiche. 
Er zal op basis van de nummering gecontroleerd worden of ik enkel mijn eigen materiaal meeneem. 

Wie wenst te douchen, doch geen gebruik maakte van de douchecontainer aan de aankomst, kan gebruik maken van de faciliteiten 
van sporthal Laguna.

Terug in de wisselzone ga ik eerst mijn fiets en mijn helm ophalen. 
Vervolgens ga ik naar de kapstokken om er mijn stroptas terug op te halen. 
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T I J D S R E G I S T R A T I E  –  U I T S L A G  –  N A Z O R G

De tijdsregistratie gebeurt elektronisch. U bevestigt de chip aan de enkelband en maakt deze vast aan de linkerenkel. Zorg ervoor dat u 
op de tijdsregistratiematten fietst en loopt, 9 in totaal! Bij elke registratie wordt een piepend geluid geproduceerd. 

Tip 1! Wie een wetsuit draagt, draagt de chip bij voorkeur onder het wetsuit.

Tip 2! Panikeer niet indien u uw chip zou verliezen. Zet uw wedstrijd zeker verder! De aankomst wordt gefilmd waardoor er u op zijn 
minst een eindtijd kan toegekend worden. 

Aandachtspunt voor de trio’s! 
De chip is jullie ‘aflossingsstok’. Vergeet deze dus niet door te geven aan elkaar.

Er zal om 21 uur een door de Chief Race Official goedgekeurde voorlopige uitslag op www.zwintriathlon.be worden geplaatst. In deze 
uitslag is de eindtijd opgenomen, de tijden per discipline, de tijden van de wissels, de plaats in het overall klassement, de plaats per disci-
pline en de plaats in het klassement van de eigen leeftijdscategorie. 

Men kan vergissingen in deze voorlopige uitslag schriftelijk signaleren (mail, brief) tot en met vrijdag 13 september. Tegen scheidsrech-
terlijke beslissingen (gele, blauwe of rode kaart) zijn echter geen klachten meer mogelijk. Met vergissingen worden o.a. bedoeld: foutief 
geschreven namen, indeling in de verkeerde categorie, foutieve tijden, … 
Na het behandelen van de gesignaleerde vergissingen wordt de uitslag op maandag 16 september definitief. Op www.chronorace.be zal er 
van elke deelnemer tevens een aankomstfilmpje te zien zijn. 

De organisatoren verzamelen alle gevonden voorwerpen. Men kan de organisatoren het verlies van een persoonlijk voorwerp best melden 
door zo snel mogelijk een mail te sturen naar halvetriatlon@knokke-heist.be

Alle deelnemers zijn verzekerd. Indien men een medische behandeling moet ondergaan naar aanleiding van een letsel opgelopen tijdens 
de Halve Triatlon of naar een ziekenhuis moet vervoerd worden met een ziekenwagen dient men dit zo snel mogelijk te melden aan ver-
zekeraar van de VTDL. Triatleten met een Belgische licentie moeten dit doen via hun club waar ze zijn aangesloten. Triatleten zonder een 
Belgische licentie moeten dit doen via de organisatoren. Er wordt in beide gevallen in de schoot van de VTDL een verzekeringsdossier 
geopend. Deelnemers zonder een Belgische licentie moeten een attest van medische keuring toevoegen aan dit dossier. 

Alle deelnemers kunnen via de website een enquête invullen en de organisatie hiermee feedback geven. Onder de triatleten die de 
enquête voor 30 september terug bezorgen, wordt er een startrecht voor de volgende editie verloot. 

De organisatoren wensen alle deelnemers veel succes en een boeiende dag toe!


