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Ruim 220 vrouwen van start bij lustrumeditie Vrouwentriathlon Utrecht
UTRECHT / LEIDSCHE RIJN – Voor de vijfde keer wordt op zondag 20 september de
Vrouwentriathlon in Utrecht / Leidsche Rijn gehouden. Tijdens deze lustrumeditie verschijnen
ruim 220 deelneemsters aan de start. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 11 september via
www.vrouwentriathlon.nl/inschrijven/inschrijven-utrecht. Indien het maximum aantal
deelneemsters (250) wordt bereikt, sluit de inschrijving eerder. De Stichting Vrouwentriathlon
is nog naarstig op zoek naar vrijwilligers die op 20 september willen helpen.
De Vrouwentriathlon wordt gehouden in en rond de Haarrijnseplas. Op 20 september 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. Bij de Vrouwentriathlon hebben deelneemsters de keus uit
twee afstanden: de 1/16 triathlon: 250 meter zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km hardlopen of de 1/8
triathlon: 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen.
Parcourswijzigingen
Het loop- en fietsparcours is gewijzigd ten opzichte van voorgaande edities. Bestuurslid Sione Jongstra
legt uit: “Op dit moment wordt hard gewerkt aan het cultuurpark Castellum Hoge Woerd. De opening van
dit cultuurpark valt vermoedelijk samen met de Vrouwentriathlon. Daarom hebben we besloten het
fietsparcours van de Vrouwentriathlon aan te passen en niet langs Hoge Woerd te laten gaan. Dit
betekent voor de deelneemsters aan de 1/16 één ronde fietsen en voor de 1/8 drie ronden,
respectievelijk 8 km en 24 km.”
Dringende oproep: vrijwilligers gezocht
Om het hele evenement op 20 september 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 ruim 220 sportieve vrouwen in actie
te zien én je krijgt een leuk aandenken”, aldus Jongstra. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via
vrijwilligersutrecht@vrouwentriathlon.nl.
Nieuwe locatie afhalen startbewijzen
Nieuw dit jaar is dat er op het strand een gezellige horecagelegenheid is bijgekomen: het Key West
Beachhouse. Dit loungerestaurant is tevens nieuwe sponsor van de Vrouwentriathlon. Deelneemsters aan
de Vrouwentriathlon kunnen bij het Key West Beachhouse hun startnummer afhalen.
De Vrouwentriathlon Utrecht wordt ondersteund door diverse lokale ondernemers. Zoals bijvoorbeeld
door Peugeotdealer Nefkens uit Utrecht, die tevens de andere wedstrijden van de Vrouwentriathlon
sponsort. Maar ook aannemingsbedrijf Jos Scholman draagt de Vrouwentriathlon Utrecht een warm hart
toe en voorziet de organisatie van schrikhekken. Jos Scholman is zelf erg actief in het Máximapark waar
de Vrouwentriathlon plaats vindt. Nieuwe sponsor dit jaar is Ekeris fietsplezier, een fietsspecialist uit
Utrecht. Ekeris stelt prijzen beschikbaar voor de winnaressen. Ook Doppio, Gemeente Utrecht, Velofit
Massage, DA Vleuten, AH Vleuten, Sportcentrum Oudenrijn en Diëtistenpraktijk Van Overveld steunen dit
jaar de Vrouwentriathlon Utrecht.
Partners van de Stichting Vrouwentriathlon zijn Peugeotdealer Nefkens, Siosport, Mani, TYR, Caspar de
Haan en De Lopende Zaak. Een overzicht van alle sponsoren staat op de website:
http://www.vrouwentriathlon.nl/sponsoring/.

