
  

 

Informatie 6e Zwemloop Utrecht / De Meern 

Zaterdag 20 april 2019 

 
Het wedstrijdbad is voor ons ná 14.15 uur open  

DUS NIET EERDER HET BAD IN GAAN! 

Programma: 

Tijdstip Wat Voor wie / welke afstanden 
13.15-15.15 uur Afhalen wedstrijdbescheiden Alle deelnemers 

13.20 uur Wisselzone buiten geopend Alle deelnemers 

14.15 uur Zwembad geopend: kids wisselspullen 
klaarzetten 

Serie 14.30 uur 

14.15 uur Korte briefing Serie 14.30 uur 

14.20-14.25 uur Inzwemmen Serie 14.30 uur 
14.30 uur Start kids 

 
 
Start korte afstand  

200 m zwemmen (8 banen) 
1,5 km lopen (1x heen-en-weer) 
Startnummers 201 t/m 218 

250 m zwemmen (10 banen) 
2,5 km lopen (1x heen-en-weer) 
Startnummers 219 t/m 236 

14:40 uur Korte briefing Serie 14.55 uur 

14.45-14.50 uur Inzwemmen Serie 14.55 uur 
14.55 uur 
 

Start vrouwen teams  
Start vrouwen individueel 

500 m zwemmen (20 banen) 
5 km lopen (2x heen-en-weer) 
Startnummers 37 t/m 72 

15.00 uur Prijsuitreiking Kids  

15.10 uur Korte briefing Serie 15.25 uur 

15.15-15.20 Inzwemmen Serie 15.25 uur 
15.25 uur Start Siosport vrouwen 

Start vrouwen teams  
Start vrouwen individueel  

500 m zwemmen (20 banen) 
5 km lopen (2x heen-en-weer) 
Startnummers 1 t/m 36 

15:40 uur Korte briefing Serie 15.55 uur 

15:45-15.50 uur Inzwemmen Serie 15.55 uur 
15.55 uur Start team mannen  

Start mannen individueel 
500 m zwemmen (20 banen) 
5 km lopen (2x heen-en-weer) 
Startnummers 101 t/m 136 

16.45 uur Prijsuitreiking Teams en individuele deelnemers 

 

Afhalen startnummers 
Je startnummer haal je ’s middags tussen 13.15 en 15.15 uur af op de 1

e
 verdieping van het zwembad 

Fletiomare, Burg Middelweerdplaats 1, 3454 HG De Meern (Utrecht). NTB-leden, maar ook leden van 
de KNWU, KNZB en KNAU, worden verzocht hun licentie (NTB de A en X licenties) mee te nemen om 
te voorkomen dat alsnog voor de daglicentie betaald moet worden. Je verplicht te dragen badmuts 
krijg je van de banentellers bij de startblokken in het zwembad en laat je na het zwemmen daar weer 
achter. 
 
De startnummers verschijnen in de week vóór de wedstrijd op de website. 
 



  

 

Bevestigen startnummer 
Voor het startnummer kun je een elastieken band gebruiken of je kan dit startnummer op de voorkant 
van je loopshirt spelden. Bij het afhalen van je startnummer kun je ook een startnummerband kopen. 
Kosten: € 7,50. Graag gepast betalen!  
 

Stempel 

De wisselzone (waar je loopspullen staan) is alleen toegankelijk voor deelnemers met een stempel op 

de hand. Deze stempel krijg je bij het ophalen van je startnummer. 

 
In de wisselzone 
Breng je loopschoenen, en eventueel loopshirt en loopbroek naar de wisselzone. Voor de kids is deze 
wisselzone in het zwembad dicht bij de deur naar buiten. Eén ouder/begeleider per kind mag 
assisteren bij het klaarleggen van de spullen. Tijdens de wedstrijd is de wisselzone niet toegankelijk 
voor ouders/verzorgers. Voor de overige deelnemers is de wisselzone in de fietsenstalling van het 
zwembad. Na het zwemmen wordt de achteruitgang van het zwembad gebruikt om in de wisselzone / 
naar het loopparcours te komen. 
Iedereen kan zijn/haar spullen neerzetten waar dat het beste uitkomt. Er is een vrijwilliger die op de 
spullen past. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door verlies of diefstal; het 
achterlaten van spullen is op eigen risico. 
 

 
 
 
 
Badmuts 
Het is verplicht tijdens het zwemonderdeel de gekleurde badmuts te dragen die door de organisatie bij 
de banentellers wordt verstrekt. Deze badmuts wordt na het zwemonderdeel bij de banentellers 
achtergelaten.  



  

 

 
Horeca 
Voor koffie, thee, fris en lekkers kun je gebruik maken van de horeca van zwemvereniging Watervlo 
op de 1

e
 verdieping van het zwembad. Alle deelnemers krijgen bij het afhalen van hun startnummer 

een consumptiebon, te besteden aan koffie, thee of frisdrank (geen sportdrank) bij Watervlo. 
 
Prijsuitreiking 
Voor iedere deelnemer aan de kids serie is er een medaille bij de finish. Voor de snelste drie 
deelnemers aan de mannen -en vrouwen serie 1/8 is er een prijs, net als voor de snelste vrouw op de 
1/16. Ook het snelste duo krijgt een prijs. Bij de kids is er een prijsje voor de snelste jongen en het 
snelste meisje. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Bakkerij Akkermans en 
Triathlonaccessoires.nl. De prijzen worden om 16.45 uur uitgereikt op de 1

e
 verdieping van het 

zwembad (waar je ook je startnummer ophaalde). De prijsuitreiking voor de kids is om 15:00 uur op de 
1

e
 verdieping.  

 
Kleedkamers/douches/kluisjes 
Je kunt gebruik maken van de kleedkamers/douches/kluisjes (en natuurlijk ook van de toiletten) van 
het zwembad. 
 
Bereikbaarheid 
Zwembad Fletiomare ligt aan de noordkant van De Meern en aan de westkant van Utrecht naast de 
wijk Leidsche Rijn. Kijk voor een routebeschrijving op de website van de Vrouwentriathlon. 
 
Zwemmen 
Het zwemonderdeel vindt plaats in het 27 graden 25 meter wedstrijdbad van zwembad Fletiomare. Er 
wordt gestart aan de kant van de startblokken. Publiek kan plaatsnemen op de tribune op de 1

e
 

verdieping. Het zwembad wordt verlaten via de achterdeur, naar links en via een opening links kom je 
direct in de wisselzone (oorspronkelijk de fietsenstalling van het zwembad). De wisselzone voor de 
kids is langs de ramen rechts van de achterdeur waar het zwembad voor het looponderdeel verlaten 
wordt. In het zwembad mag er beslist NIET worden hardgelopen. 
 
Lopen 
Via de achteruitgang van het zwembad loop je via de wisselzone naar het hek dat de verbinding vormt 
tussen de fietsenstalling van het zwembad en het fiets/looppad Het Lint waar zich het loopparcours 
bevindt. Op de website van de Vrouwentriathlon staan foto’s van het loopparcours. 
 

 
 
Voor onduidelijkheden of andere vragen, graag mailen naar info@vrouwentriathlon.nl.  


