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Meer dan 200 vrouwen verwacht bij zesde editie Vrouwentriathlon Utrecht 
 
UTRECHT / LEIDSCHE RIJN – Bij de zesde editie van de Vrouwentriathlon in Utrecht / Leidsche Rijn 
op zondag 3 juli 2016 verschijnen naar verwachting meer dan 200 sportieve vrouwen aan de start. 
Inschrijven kan nog tot uiterlijk 26 juni via de website 
(www.vrouwentriathlon.nl/inschrijven/inschrijven-utrecht). Als het maximum aantal deelneemsters 
(250) wordt bereikt, sluit de inschrijving eerder. De Stichting Vrouwentriathlon is nog naarstig op 
zoek naar vrijwilligers (m/v) die op 3 juli willen helpen. 
 
Parcours  
De Vrouwentriathlon Utrecht wordt net als elk jaar gehouden in en rond de Haarrijnse Plas. Op 3 juli kleurt 
vanaf 10.00 uur het water roze door de badmutsen van de deelneemsters. Het zwemonderdeel is in de plas, 
het fietsgedeelte gaat over Het Lint in het Máximapark en het afsluitende looponderdeel voert de 
deelneemsters weer langs de Haarrijnse Plas. Vorig jaar moest het parcours op het laatste moment worden 
aangepast vanwege de vele regen die toen voorafgaand aan de wedstrijd was gevallen. Dat pakte goed uit, 
dus het parcours is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar 
Bij de lustrumeditie vorig jaar beleefden ruim 200 vrouwen een mooie sportdag. Marleen Vos, bij haar come-
back na blessures en twee zwangerschappen winnares in de 40+-categorie, zei daarover: “Wat leuk is dit, 
met alleen maar vrouwen! Dat is echt een andere sfeer, en bovendien uitstekend georganiseerd: over alle 
details is nagedacht.” 
 
Afstanden 
Bij de Vrouwentriathlon hebben deelneemsters de keus uit twee afstanden:  

• De 1/16 triathlon: 250 meter zwemmen, 8 km fietsen en 2,5 km hardlopen  

• De 1/8 triathlon: 500 meter zwemmen, 24 km fietsen en 5 km hardlopen. 
De eerste start is om 10 uur. Het exacte programma verschijnt  vlak voor de wedstrijddag op de website van 
de Vrouwentriathlon (vrouwentriathlon.nl). 
 
Dringende oproep: vrijwilligers gezocht 
Om het hele evenement op 3 juli in goede banen te leiden, zijn veel vrijwilligers nodig.“ Voor de uitgifte van 
de inschrijftasjes en startnummers, om deelneemsters de weg te wijzen, bewaking van de wisselzone, 
parcours vrijhouden voor de wedstrijd, drinken uitdelen, etc. Vrijwilliger zijn bij de Vrouwentriathlon is leuk en 
gezellig, kost je een halve dag, je krijgt meer dan 200 sportieve vrouwen in actie te zien én je krijgt een leuk 
aandenken”, aldus Sione Jongstra van de Stichting Vrouwentriathlon. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden 
via vrijwilligersutrecht@vrouwentriathlon.nl. 
 
Partners 
Net als vorig jaar kunnen de deelneemsters hun startnummer ophalen bij Key West Beachhouse. Dit 
loungerestaurant op het strand van de Haarrijnse Plas is tevens sponsor van de Vrouwentriathlon. De 
Vrouwentriathlon Utrecht wordt ondersteund door diverse lokale ondernemers: aannemingsbedrijf Jos 
Scholman, zelf  actief in het Máximapark waar de Vrouwentriathlon plaatsvindt; Ekeris Fietsplezier, een 
fietsspecialist uit Utrecht, die prijzen beschikbaar stelt voor de winnaressen; de Gemeente Utrecht; Velofit 
Massage en AH Vleuten. Partners van de Stichting Vrouwentriathlon zijn Siosport, Eat Natural, Autohopper, 
De Lopende Zaak en Triathlonwinkel.nl. Een overzicht van alle sponsoren staat op de website: 
http://www.vrouwentriathlon.nl/sponsoring/. 
 


