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Zet ‘m op!
Zwemmen door het
Markermeer. Fietsen over
de Zuiderdijk. Hardlopen door
het centrum van Hoorn. We
wensen alle triatleten heel veel
succes tijdens deze race door
het bijzondere West-Friese
landschap.
De provincie is sponsor van de
IRONMAN 70.3 Westfriesland
2021. Het evenement voor echte
bikkels.

www.noord-holland.nl

WELKOM!

Rob Frambach - Wedstrijddirecteur
Eindelijk staat IRONMAN 70.3 Westfriesland voor de deur. Samen met de regio West-Friesland, de
veiligheidsregio en alle partners maken we het mogelijk om een veilig evenement te organiseren met
alle aanpassingen en maatregelen die nodig zijn om de gezondheid en veiligheid te waarborgen voor
deelnemers, inwoners, vrijwilligers en personeel.
Wat zijn we verheugd om jullie te mogen verwelkomen bij IRONMAN 70.3 Westfriesland en we gaan er
samen met jullie een feestje van maken. Wel moeten we rekening houden met de te nemen maatregelen om het evenement veilig te kunnen organiseren. In de aankomende tijd gaan we dit voor jullie
uitwerken en communiceren we tijdig wat jullie kunnen verwachten.
IRONMAN 70.3 Westfriesland wordt georganiseerd in één van de mooiste regio’s in Nederland. Het landschap gevuld met molens, polders en historische en moderne dorpen. Het parcours ademt het karakter
van de regio uit: pittoreske dorpjes en historische steden geflankeerd door water en prachtige natuur.
Tot slot spreken we onze intense dank voor jullie vertrouwen en geduld. Ook een welgemeend ‘dankjewel’ voor onze gastheer, de regio West-Friesland, het volledige team, de leveranciers en andere partners
die ruim 1,5 jaar met ziel en zaligheid hebben gewerkt om de deelnemers een onvergetelijk weekend te
bezorgen!
We kijken ernaar uit om jullie in actie te zien tijdens IRONMAN 70.3 Westfriesland.
Sportieve groet,
Rob Frambach
Wedstrijddirecteur IRONMAN Nederland
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WELKOM!

Stichting Westfriesland Events
De Stichting Westfriesland Events heet jou van harte welkom bij IRONMAN 70.3 Westfriesland. Fantastisch dat jij deze uitdaging met jezelf aan gaat.
De Stichting Westfriesland Events is opgericht door de samenwerkende West-Friese gemeenten, de
initiatiefnemers van het evenement en wordt ondersteund door de Provincie Noord-Holland. Ons doel
is dat het IRONMAN-evenement breed gesteund en beleefd wordt door de inwoners en de bedrijven in
West-Friesland. Maar ook dat het een positieve impact heeft op de ontwikkeling van de breedtesport in
de regio, het goed is voor het imago van West-Friesland als een actieve sport- en evenementenregio en
het evenement een positieve impuls geeft aan de West-Friese economie en bedrijvigheid.
We zijn zeer verheugd dat we in staat zijn gebleken een volledig programma aan de atleten en de bevolking van West-Friesland te kunnen aanbieden.
Dat het evenement tot stand is gekomen is vooral te danken aan het geweldige doorzettingsvermogen,
de grote inspanningen en het harde werken van alle betrokkenen bij voorbereidingen en de organisatie.
Wij danken dan ook vanaf deze plaats eenieder die zijn steentje heeft bijgedragen om dit evenement
mogelijk te maken.
Samen met Extra Leisure, de samenwerkende West-Friese gemeenten en de Provincie Noord-Holland
kijken wij, na een maandenlange intensieve voorbereiding met veel ups en downs, dan ook uit naar dit
spectaculaire sportevenement in ons West-Friesland.
Jij bent erbij en wij wensen je heel veel succes. Uiteraard hopen wij dat het zo goed bevalt dat we je volgend jaar en de jaren daarna opnieuw mogen verwelkomen in onze unieke regio.
Stichting Westfriesland Events
Eddy Bakker			
Bart Leijdekker		
Cees Degeling
Voorzitter			Penningmeester		Bestuurslid
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WELKOM!

De zeven West-Friese gemeenten
Welkom bij deze bijzondere editie van IRONMAN 70.3 Westfriesland! De wedstrijd is groter dan de 1e editie in 2019, maar ook kleiner. Groter omdat we het aantal wedstrijden en de afstanden hebben uitgebreid,
onder meer met een halve triatlon, de 70.3. Het parcours voert door alle West-Friese gemeenten en doet
ook onder andere Medemblik en Enkhuizen aan.
Tegelijkertijd is de wedstrijd nog altijd kleinschaliger. Helaas is het deelnemersveld minder internationaal
en mogelijk wordt publiek niet toegelaten op de evenemententerreinen en kunnen naar waarschijnlijkheid ook minder mensen langs de parcoursen de atleten toejuichen.
Maar daarnaast zijn alle ingrediënten voor een uitdagende sportwedstrijd aanwezig! Samen met de organisatie van IRONMAN hebben we alles uit de kast gehaald om de wedstrijd te organiseren. Uiteraard
met alle aanpassingen en maatregelen die nodig zijn om de gezondheid en veiligheid van deelnemers,
inwoners, vrijwilligers en onze medewerkers te waarborgen.
Hierin vinden IRONMAN en West-Friesland elkaar. Nuchter: als het niet kan zoals moet, moet het maar
zoals het kan. Met het vermogen om door te zetten en letterlijk van koers te veranderen als het moet.
We blijven dan ook tot het laatst flexibel om de wedstrijd voor iedereen zo verantwoord mogelijk te laten
verlopen.
Zo is het toch mogelijk om dit jaar te zwemmen, fietsen en hardlopen door West-Friesland. Onze omgeving leent zich perfect voor IRONMAN. Je zwemt in het Markermeer, waar handelsschepen ooit producten
aanvoerden. Je fietst door zonnige landschappen en over winderige dijken waar sinds mensenheugenis
fruit en groenten worden verbouwd. Je loopt hard over historische straten en kades met pakhuizen uit de
Gouden Eeuw.
Veel succes en plezier tijdens de wedstrijd! We hopen op een aangenaam verblijf en je in de aankomende
jaren ook weer te mogen ontvangen!

De 7 West-Friese gemeenten
Hoorn, Stede Broec, Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Koggeland en Opmeer
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ERELIJST

IRONMAN 70.3 & Multisport Festival Westfriesland
IRONMAN 70.3

Staat jouw naam hier volgend jaar bij?

IRONMAN 5150

IRONMAN 5150 Heren (PRO)
Jaartal
1e plaats			2e plaats			3e plaats
2019		Geert Schipper		Tristan Olij			IRONMAN 5150 Heren (Age Groups)
Jaartal
1e plaats			2e plaats			3e plaats
2019		
Jeffrey van der Park		
Fabian Flores			
Bouke Onstenk
IRONMAN 5150 Dames (PRO)
Jaartal
1e plaats			2e plaats			3e plaats
2019		
Tessa Kortekaas		
Talisa van der Fluit		
IRONMAN 5150 Dames (Age Groups)
Jaartal
1e plaats			2e plaats			3e plaats
2019		Sophie Engels			Marit Huisman		Linda Altelaar

IRONMAN 4:18:4

IRONMAN 4:18:4 Heren
Jaartal
1e plaats			2e plaats			3e plaats
2019		
Eddy van Leeuwen		
Maarten Nota			
Vito Tagliente
IRONMAN 4:18:4 Dames
Jaartal
1e plaats			2e plaats			3e plaats
2019		
Monica Batle Carreras
Karin Wilterdink		
Larissa Buis
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ORGANISATIE

IRONMAN 70.3 Westfriesland
IRONMAN The Netherlands

Colofon

Wedstrijddirecteur		
Rob Frambach

Vormgeving
Robin van Arkel

Medisch Team
Stichting Sportdokters.nl

Vertaling
Sacha Nekrasova

Tijdswaarneming & registratie
Robin van Arkel
MyLaps Event Timing

Fotografie
Wouter Roosenboom
Ernest Selleger
Robin van Arkel

Project manager		
José van Laarhoven

Speakers
Ralf Op ‘t Broek
Ruud de Haan
René Stammes
Wim van de Broek

Organisatie

Extra Leisure
Molensingel 47
6229 PB Maastricht
Nederland
+31 43 351 18 09
westfriesland70.3@ironman.com
www.extraleisure.nl
www.ironman.nl

Coördinatie & Eindredactie
José van Laarhoven

Medische dienst

Stichting Sportdokters.nl
Engelsdalstraat 27
6277 NG Slenaken
+31 6 29 05 45 74
info@sportdokters.nl
www.sportdokters.nl
Bel in geval van nood altijd 112!
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TEAMLEADERS

IRONMAN 70.3 Westfriesland
Wedstrijddirecteur
Rob Frambach
Project Manager			
José van Laarhoven
Logistiek
Jasper Vermazen, Amé Venter
Hospitality
Liza van der Stouwe
Finish & BLACKROLL Recovery Finish Zone
Patrick de Vries
Registratie
Andrea van der Pouw, Maurice Widdershoven,
Robin van Arkel
Back-office			
Francois Rustenberg, Melanie Defesche

Wisselzone
Gerda Holla, Sussette van Lente,
Roxanne Caris
Vrijwilligers
Jeroen Meissen
Dick van der Pijl
Bouwploeg
Ivan Dreessen
Verkeer
Hans Boven
NightRun
Maike Juffermans
IRONKIDS
Nynke Mensink

Zwemonderdeel
Bruun Beker
Fietsonderdeel
Hans Boven
Hardlooponderdeel
Jan Klaver
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BESTEL DE IRONMAN NEDERLAND COLLECTIE BIJ WWW.TRIATHLONWORLD.NL
ONTVANG 15% KORTING MET KORTINGSCODE: IMTW2021

triathlonworld.nl | Radonweg 6 | 3542 AN Utrecht | info@triathlonworld.nl | www.triathlonworld.nl

PROGRAMMA

Alle tijden en locaties op een rijtje
Vrijdag 24 september 2021

VAN		TOT		WAT							WAAR
10.00 		18.00 uur
IRONMAN Village					Julianapark
10.00		19.30 uur
Registratie						Julianapark
14.30		
18.30 uur
Bike Check-in IRONKIDS				
VV Hollandia		
15.30		19.00 uur
IRONKIDS						Julianapark
16.00 		
19.30 uur
Bike Check-out IRONKIDS				
VV Hollandia
16.30 uur			
Prijsuitreiking IRONKIDS Age Group 1 & 2		
Julianapark
19.00 uur			
Prijsuitreiking IRONKIDS Age Group 3 & 4		
Julianapark
20.00		21.00 uur
NightRun						Baatland

Zaterdag 25 september 2021

VAN		TOT		WAT							WAAR
06.30		21.00 uur
Registratie						Julianapark
06.30		
08.45 uur
Fiets Check-in IRONMAN 5150 & 4:18:4		
Julianapark
08.00		18:00 uur
IRONMAN Village					Julianapark
09.00		13.15 uur
IRONMAN 5150					Baatland
09.45		11.30 uur
IRONMAN 4:18:4					Baatland
10.30 uur			
Finish winnaar IRONMAN 4:18:4			
Baatland
10.55 uur			
Finish winnaar IRONMAN 5150			
Baatland
11.15		
13.45 uur
Bike Check-out IRONMAN 5150 & 4:18:4		
VV Hollandia
12.00 uur			Prijsuitreiking IRONMAN 4:18:4			Baatland
13.30 uur			Prijsuitreiking IRONMAN 5150			Baatland
14.00		
21.00 uur
Bike Check-in IRONMAN 70.3			
VV Hollandia
LET OP: tussen 09.15 en 13.15 uur is de registratietent lastig te bereiken in verband met de IRONMAN
5150 en IRONMAN 4:18:4. Houd rekening met je mede-atleten die op dat moment met hun wedstrijd
bezig zijn.
LET OP: vanwege de maatregelen rond COVID-19 vinden de racebriefings niet op locatie plaats. Je ontvangt de racebriefing digitaal in de week voorafgaand aan het evenement.

Zondag 26 september 2021

VAN		TOT		WAT							WAAR
07.00		08.30 uur
Wisselzone open					VV Hollandia
07.00		16.00 uur
IRONMAN Village					Julianapark
09.00		10.10 uur
IRONMAN 70.3					Baatland
12.50 uur			
Finish winnaar IRONMAN 70.3 			
Baatland
12.50 		
18.15 uur
Finish Line Party IRONMAN 70.3			
Baatland
15.00		
19.30 uur
Bike Check-out IRONMAN 70.3			
VV Hollandia
19.00 uur			Prijsuitreiking						Baatland
LET OP: de slotallocatie voor het 2022 WK IRONMAN 70.3 in St. George, Utah, vinden online plaats.
Atleten die zich willen kwalificeren dienen dit bij hun registratie aan te geven. In de week na afloop ontvangen gekwalificeerden atleten een e-mail met meer informatie.
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CORONA MAATREGELEN
IRONMAN 70.3 Westfriesland

De organisatie van IRONMAN 70.3 Westfriesland houdt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM
nauwkeurig in de gaten en volgt deze op. Samen met de veiligheidsregio en gemeenten zorgen we voor
een veilig evenement. Wij onderhouden nauw contact met alle diensten en zijn blij te kunnen melden
dat het er nu naar uitziet dat het evenement doorgang zal vinden en wellicht zelfs met weinig beperkende maatregelen.
De maatregelen die tot nu toe bekend zijn:
•
De anderhalve meter maatregel geldt op alle locaties, behalve tijdens de sportbeoefening.
•
Tijdens de wedstrijden is het niet verplicht om de anderhalve meter maatregel in acht te nemen.
•
Echter, er is overal voldoende ruimte voor atleten die hier behoefte aan hebben. We vragen elke atleet de wensen van zijn of haar mede-atleten te respecteren
•
Atleten wordt gevraagd geen publiek mee te nemen. Publiek is niet toegestaan in en rond het starten finishgebied.
•
Voorbijgangers en aanwonenden van het parcours wordt gevraagd de op dat moment geldendmaatregelen, waaronder de anderhalve meter maatregel, te respecteren en in acht te nemen. De
organisatie ziet toe op naleving van de maatregelen langs het parcours.
•
Aanvullend kan er verzocht worden om bij het betreden van het startvak een mondmasker te dragen. De organisatie voorziet hierin.
Voor meer informatie in de tussentijd verwijzen wij naar:
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Klik hier
Rijksoverheid - Klik hier
IRONMAN: Return to Racing - Klik hier
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GESCHIEDENIS

Ontstaan en ontwikkeling van IRONMAN
We tekenen het jaar 1978 Marineofficier John Collins was een avondje stappen met enkele andere
mariniers. De discussie ontstond over de zwaarte van drie sportevenementen;
•
Waikiki Swim over 3,8 kilometer,
•
Around Oahu Bike Ride over 180 kilometer,
•
Honolulu marathon over 42,195 kilometer.
De avond vorderde en men werd het niet eens. Men besloot proefondervindelijk erachter te komen
welke van deze wedstrijden de zwaarste zou zijn, door ze achter elkaar te plakken en zelf te gaan doen.
De eerst aankomende mocht zich een man van staal noemen. Daarmee was de eerste IRONMAN
wedstrijd een feit. Twaalf atleten wisten de finish te bereiken. De winnaar werd Gordon Haller.
2500 deelnemers telt de IRONMAN Hawaii tegenwoordig. Het wereldberoemde wereldkampioenschap
lange afstand kende tot vorig jaar een massastart. Tegenwoordig worden atleten in verschillende (age)
groepen ingedeeld en met tijdsverschillen van start geschoten.
Het jaar erop schreven 50 deelnemers in, echter werd de wedstrijd een dag uitgesteld en stonden
slechts 15 deelnemers aan de start. De wedstrijd werd aanvankelijk op Honolulu georganiseerd. Vanaf
1981 verplaatste de organisatie naar Kona, daar waar tegenwoordig nog steeds jaarlijks het officiële Wereldkampioenschap triatlon wordt gehouden.
Echt wereldwijd bekend werd de IRONMAN-triatlon in 1982. Julie Moss lag de gehele wedstrijd aan de
leiding bij de dames, maar kreeg 1 kilometer voor de finish de klap van de man met de hamer. Door uitdroging kon zijn niet meer op haar benen staan en ging kruipend richting de finish. Dat zij vlak voor de
finish werd ingehaald door Kathleen McCartney weet bijna niemand meer, maar de beelden van Julie
Moss gingen de gehele wereld over en triatlon werd een bekende sport.
De finishkreet; “You are an IRONMAN” is ontstaan uit de mond van Kona speaker Mike Reilly. In een van
zijn eerste jaren als speaker deed een vriend van hem mee. Uit respect sprak hij de woorden; You are an
IRONMAN voor zijn vriend. De reacties van het publiek en van zijn vriend waren dermate overweldigend
dat Reilly besloot dit een aantal keer te herhalen, met steeds groot succes. Vanaf dat moment groeide
het iconische beeld wat atleten hebben bij hun finish als ze horen: “You are an IRONMAN”! en is het een
doel apart geworden voor triatleten om ten minste 1x in hun sportcarrière deze befaamde woorden te
horen bij hun finish. Overigens geldt het gebruik van deze bijzondere woorden alleen voor de volledige
afstand van de IRONMAN.
De eerste IRONMAN in Europa is die van Lanzarote, sinds 1992 georganiseerd. Nederlandse overwinningen aldaar voor Ben van Zelst, Frank Heldoorn en Katinka Wiltenburg in het verleden.
De eerste IRONMAN in Nederland vond plaats in Maastricht. Bas Diederen en Yvonne van Vlerken
pakten de winst in de eerste IRONMAN-race in Nederland in 2015. Nederlandse winst was er opnieuw in
2018 met Els Visser.
Sinds 2019 breidt IRONMAN haar imperium steeds verder uit met zogenoemde IRONMAN Multisport
Festivals. Westfriesland had wereldwijd de primeur in 2019. Een multisportfestival bestaat uit kortere en
laagdrempelige afstanden zoals de IRONMAN 4:18:4 (sprinttriatlon) en de IRONMAN 5150 (olympische
afstand). In 2021 is IRONMAN Westfriesland uitgebreid met een 70.3.
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Ga samen met Team Maarten
en KiKa Extreme de sportieve
uitdaging aan. Samen zamelen
we geld in voor het onderzoek
naar botverlies bij kinderen
met kanker.
Team Maarten doet dit jaar mee
met verschillende triathlons. Al
jaren zet Maarten zich sportief in
voor kankeronderzoek. Hij geeft
alles! Doe je met hem mee?

MELD JE AAN VOOR TEAM MAARTEN OP TEAMMAARTEN.MVDWFOUNDATION.NL/EVENEMENTEN

PRAKTISCHE INFO & REGLEMENT
Goed voorbereid aan de start

In dit hoofdstuk met praktische informatie staan de belangrijkste zaken die je moet weten om veilig
en op een eerlijke manier te racen. Uiteraard werkt IRONMAN 70.3 Westfriesland ook met een officieel
wedstrijdreglement.
Het volledige reglement is te downloaden via deze link. Voor de laatste informatie over de genomen
coronamaatregelen bekijk je de website.
Voor de zekerheid hebben we een aantal regels en specifiek IRONMAN gerelateerde zaken op een rijtje
gezet in dit hoofdstuk.

Registratie

Bij de registratie heb je een geldig identiteitsbewijs of paspoort nodig, een (dag)licentie en een inschrijfbewijs (print of digitaal). Ook is het verplicht de ‘waiver’ te ondertekenen voor het in ontvangst nemen
van startnummers en overige startbescheiden (dit is in de meeste gevallen al ondertekend bij de online
inschrijving). De registratie is gesitueerd in de IRONMAN Village, Julianapark in Hoorn.
Vrijdag, 24.09.2021
10:00 – 19:30 uur
Zaterdag, 25.09.2021 06:30 – 21:00 uur
Let op: tussen 9.15 én 13.15 uur op zaterdag 25 september is de registratietent moeizamer bereikbaar
vanwege de wedstrijden IRONMAN 5150 én IRONMAN 4:18:4 Westfriesland. Houd rekening met je mede
atleten die op dat moment aan hun wedstrijd bezig zijn.

Licentie

Atleten moeten in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie of daglicentie. Dit mag naast een Nederlandse
Triatlon Bond (NTB) ook een buitenlandse triatlonbond zijn. Deze licentie toon je bij de registratie.
Indien je geen licentie hebt, dan kun je in de weken voorafgaand aan het evenement een daglicentie
aanschaffen bij de Nederlandse Triatlon Bond (NTB). De NTB stuurt alle atleten waarvan geen licentie
bekend is een mail met de vraag om een daglicentie aan te schaffen. Als dit niet is gelukt is het ook
mogelijk om deze aan te schaffen tijdens de registratie bij de NTB balie. Let op: hier is alleen contactloze
betaling mogelijk! De kosten van deze licentie zijn € 32,75.

Startbescheiden
•
•
•
•
•
•
•
•

Atletenrugzak
Startnummer
Polsbandje atleet met startnummer
1 swimcap
1 envelop + 5 stickers met startnummer + 2 tattoo stickers
1 witte wisseltas (voor spullen die je na de finish gebruikt)
1 blauwe wisseltas (voor spullen die je tijdens het fietsen nodig hebt)
1 rode wisseltas (voor spullen die je tijdens het hardlopen nodig hebt)

00:00:15

PRAKTISCHE INFO & REGLEMENT
Goed voorbereid aan de start
Polsbandje

Dit bandje wordt tijdens het weekend gebruikt om de atleet te herkennen op de wedstrijddag. Het
bandje wordt omgedaan tijdens de registratie en wordt niet eerder afgedaan tot na de bike check-out
op de wedstrijddag. Zo is het bandje ook het toegangsbewijs voor de wisselzone in combinatie met je
startnummer en stickers. Let op; zonder polsbandje heb je géén toegang tot de zwemstart en de wisselzone.

Deelname omvat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wedstrijdorganisatie incl. wisselzone, (zwem)veiligheid, verkeersmanagement, stewards en uitrusting voor vrijwilligers
Toegang tot de huldigingsceremonie (nader te bepalen vanwege COVID-19)
Sportvoeding en -drank bij de verzorgingsposten
Atletenrugzak
Getimede wedstrijdresultaten
BLACKROLL Recovery Finish Zone en post-race maaltijd
Massage na de wedstrijd
Finisher T-shirt (alleen bij finishen)
Finisher medaille (alleen bij finishen)

Fiets check-in

De fiets (fiets én helm) en de blauwe en rode wisseltas (respectievelijk fietsspullen en hardloopspullen)
worden voor de wedstrijd op zaterdag ingecheckt in de wisselzone. De witte zak hang je zelf op het garderoberek bij jouw startnummer op zondag vóór de wedstrijd op het Baatland bij de zwemstart. In het
tijdschema eerder in deze gids staan de exacte check-in tijden.
Neem het volgende mee naar de fiets check-in:
•
Startnummer
•
Atletenpolsbandje (deze is omgedaan bij registratie)
•
Fiets (incl. sticker)
•
Helm (incl. sticker)
•
Blauwe (fietsspullen) en rode (loopspullen) wisseltas
•
Startnummer zichtbaar gedragen
Overige belangrijke info
•
Je fiets, helm en de 2 wisseltassen zijn voorzien van stickers corresponderend met je startnummer
•
Zorg dat je 2 wisseltassen zijn gevuld voordat je jouw fiets incheckt
•
Draag je startnummer zichtbaar
•
Draag je helm met het veiligheidsriempje gesloten
•
Het is alleen toegestaan IRONMAN-stickers te gebruiken, die je bij de registratie hebt gekregen
•
Je helm hang je aan je fiets in de wisselzone of stop je in de blauwe wisseltas
•
Fietspompen zijn niet toegestaan in de blauwe tas; in de wisselzone zijn fietspompen beschikbaar
•
Alles wat in de wisselzone op de grond ligt, wordt verwijderd
•
Officials checken of je fiets voldoet aan de racevoorwaarden
•
Stal je fiets bij je eigen racenummer (zie foto hieronder voor de juiste manier van stallen)
•
Hang je blauwe (fietsspullen) en rode (hardloopspullen) wisseltas bij je racenummer aan het tassenrek
•
Je wisseltassen zijn alleen met de sticker, ontvangen vanuit de organisatie, beplakt
•
Bij het verlaten van de wisselzone ontvang je jouw timingchip die je na de wedstrijd weer inlevert.
Als de timingchip niet wordt ingeleverd of beschadigd is, moet er een bedrag van €50,- direct contant en gepast betaald worden.
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PRAKTISCHE INFO & REGLEMENT
Goed voorbereid aan de start
Fiets in de wisselzone

Je hangt je fiets met de punt van je zadel en je stuur aan de kant waar jouw nummer op het fietsenrek
geplakt zit. Zorg ervoor dat je de fiets zo stalt als op de afbeelding onder aan deze pagina.
Tip: visualiseer goed waar jouw fiets in de wisselzone hangt, zodat je tijdens de wedstrijd jouw fiets snel
kunt vinden.

Startnummers en stickers

Het startnummer moet goed leesbaar en volledig ongewijzigd worden gedragen. Je ontvangt de volgende startbescheiden met jouw startnummer:
•
1 startnummer. Het is toegestaan om een startnummerband te gebruiken. Noteer je naam,medische
gegevens en telefoonnummer van jouw ICE contact (noodcontact) op de achterzijde van je startnummer.
•
1 sticker voor de voorkant van de fietshelm
•
1 sticker voor je fiets. Bevestig deze aan de zadelpen.
•
3 stickers voor de wisseltassen (blauw, rood en wit). Het is alleen toegestaan om de tassen te markeren met IRONMAN-stickers. Het is niet toegestaan op de tassen te schrijven of andere stickers op te
plakken.
•
2 tattoostickers. Deze worden zichtbaar aangebracht op de linkerarm en de linker kuit.
Vraag naar assistentie bij één van je mede atleten of bij het informatiepunt als het gebruik van de stickers onduidelijk is.

Cutoff tijden

IRONMAN 70.3 Westfriesland
Swim				01:10
Bike 				03:50
Run				03:00
Maximale doorlooptijd
08:00

00:00:17

GETBIKESERVICE.COM
De mobiele fietsenmaker bij jouw
thuis, op kantoor of op evenementen.

Boek ons nu op
www.getbikeservice.com
of bel ons voor een
afspraak 043-8701360

facebook.com/getbikeservice
instagram.com/getbikeservice

Wij zijn aanwezig tijdens
IRONMAN Nederland in
de transitiezone/inschrijvingen: kom voorbij voor een
gratis ‘bike check’.

PRAKTISCHE INFO & REGLEMENT
Goed voorbereid aan de start
Wedstrijdbriefing

De wedstrijdbriefing voor de IRONMAN 70.3 Westfriesland vindt niet op locatie plaats. Atleten ontvangen in de week voorafgaand aan het evenement een e-mail met de digitale wedstrijdbriefing.

Zwemstart
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Neem ook je witte tas (schone kleren voor na de wedstrijd) mee en hang die op aan het haakje van
tassenrek dat correspondeert met je startnummer, te vinden in de BLACKROLL Recovery Finish
Zone nabij de zwemstart.
Bij de rolling start van het zwemonderdeel passeer je een timingmat. Van atleten die over de hekken
springen, kan geen tijd worden waargenomen. Je moet het zwemparcours verlaten via de officiële
uitgang en over de tijdregistratiemat lopen. Anders kan de organisatie niet nagaan of een atleet zich
nog in het water bevindt en eventueel in nood is.
Indien je om welke reden dan ook het zwemonderdeel niet kunt afronden, dien je je te melden bij
een official.
Je bent verplicht de door de organisatie uitgedeelde swim cap te gebruiken.
Voor de start word je gecontroleerd op het dragen van een swim cap, je polsbandje en een timingchip (aan de linker enkel).
IRONMAN The Netherlands heeft voor haar wedstrijden een rolling zwemstart ingesteld.
Atleten stellen zich op volgens hun realistisch geschatte zwemtijd.
Iedere 5 seconden worden 3 atleten het water in gelaten.
Nadat je de timingmat passeert start jouw wedstrijdtijd. Vanaf dat moment geldt de cut-off tijd. We
willen je dan ook vragen om in het startvak met jouw geschatte, realistische zwemtijd te gaan staan;
in een sneller vak levert je geen voordeel op en kan voor jezelf en je mede atleten vooral frustraties
opleveren.
In de uitslagen staat je netto tijd, de tijd die wordt gestart na het passeren van de timingmat.
Zodra alle individuele atleten gestart zijn, starten de relay teams.
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Wisselzone

Wissel 1: Zwemmen - Fietsen
•
Je pakt de vooraf opgehangen blauwe wisseltas met daarin de fietsspullen van het rek, deze hangt
vóór de wisseltent.
•
Vervolgens kleed je je om. Omkleden is alleen toegestaan in de wisseltent.
•
De zwemuitrusting stop je vervolgens in de blauwe wisseltas die je inlevert in de ‘Drop Off Zone’ achter de tent. Vrijwilligers zorgen ervoor dat deze wisseltas weer terug wordt gehangen bij jouw startnummer. De wisseltassen haal je weer op na de wedstrijd.
•
De grond onder en rondom de fiets moet ten alle tijden vrij blijven. Voorwerpen die op de grond
liggen, worden verwijderd.
•
Alleen fietsschoenen (mits bevestigd aan de pedalen) en zolang deze de grond niet raken mogen
bevestigd zijn aan de fiets. Ook een helm, een startnummer en een zonnebril mogen op je fiets liggen, maar ook hier geldt dat deze op de fiets zijn bevestigd en niet op de grond liggen.
•
Stap niet in de wisselzone op de fiets, je mag pas op je fiets stappen na de op- en afstaplijn. De jury
van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) ziet hierop toe.
Wissel 2: Fietsen – Hardlopen
•
Stap van de fiets af vóór de op- en afstaplijn bij de ingang van de wisselzone. Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan. De jury van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) ziet hierop toe.
•
Na het voltooien van het fietsparcours stal je jouw fiets bij jouw startnummer. Vrijwilligers assisteren
hierbij niet.
•
Je haalt de rode wisseltas met je hardloopuitrusting op bij het rek in de wisselzone vóór de wisseltent.
•
Vervolgens kleed je je om. Omkleden is alleen toegestaan in de wisseltent.
•
De fietsuitrusting stop je vervolgens in de rode wisseltas die je inlevert bij de ‘Drop Off Zone’ achter
de tent. Vrijwilligers zorgen ervoor dat deze wisseltas weer terug wordt gehangen op de plek van
jouw startnummer. De wisseltassen haal je weer op na de wedstrijd.

BLACKROLL Recovery Finish Zone

Herstel en ontspan in de BLACKROLL Recovery Finish Zone van IRONMAN 70.3 Westfriesland. De
BLACKROLL Recovery Finish Zone bevindt zich op Baatland. In de BLACKROLL Recovery Finish Zone is
een opfriszone, een verzorgingspost met eten en drinken en kun je een massage krijgen. Hier kun je ook
jouw finisher shirt ophalen en de medaille laten graveren en kun je ook je witte wisseltas met spullen
voor na de wedstrijd pakken. De BLACKROLL Recovery Finish Zone is alleen vrij toegankelijk voor atleten. Familie en vrienden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Medische hulp

Het medische team van IRONMAN 70.3 Westfriesland garandeert een optimale medische zorg op ieder
moment van de wedstrijd. Op de parcoursen is medische zorg aanwezig en zij zijn herkenbaar voor de
atleten. Na het passeren van de finish wordt voor de atleet gezorgd door het finishteam. Er is een dokter aanwezig om medische condities te controleren. Volg ten alle tijden de instructies van het medische
team op. Ook de lokale EHBO vereniging is aanwezig voor medische verzorging.
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Activate.
Run.
Recover.
Repeat.

www.nl.blackroll.com

BLACKROLL® BOOSTER
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Timingchips en niet finishen
•
•
•
•
•
•
•

Timingchips worden uitgereikt aan de atleet na de fiets check-in in de wisselzone.
De chip wordt om de linkerenkel gedragen. Het dragen van de timingchip is verplicht. Geen chip =
geen deelname en daarmee geen uitslag!
Het gebruik van een eigen timingchip is niet toegestaan. Atleten zijn verantwoordelijk voor de timingchips die door de organisatie worden uitgereikt.
Je levert de timingchip weer in bij de fiets check out.
Wanneer een chip verloren of beschadigd is, ben je verplicht een bedrag van € 50,- per verloren chip
contant en gepast te betalen. Dit betaal je ter plekke bij de fiets check out.
Atleten die hun timingchip voor de start verliezen, moeten zo snel mogelijk een nieuwe chip aanvragen in de timingtent in de wisselzone of bij de zwemstart.
Atleten die niet finishen of uit de wedstrijd stappen, moeten dit zo snel mogelijk doorgeven aan een
official.

Na de wedstrijd / fiets check out
•
•
•
•

De fiets én wisseltassen worden op de wedstrijddag opgehaald. Zie het tijdschema voor de tijden.
Je fiets en wisseltassen kunnen worden meegenomen bij vertoon van je startnummer, timingchip
én polsbandje.
De timingchip lever je in bij de uitgang van de wisselzone waarna je de wisselzone verlaat.
Als je de chip bent verloren, moet je een officieel identiteitsbewijs, je startnummer en polsbandje
laten zien.

Andere belangrijke zaken
•
•
•

Elektronische apparaten als iPods, mp3-spelers en mobiele telefoons (koptelefoons) et cetera zijn
niet toegestaan tijdens de wedstrijd en leiden tot diskwalificatie.
Met een deelnemer meefietsen of meelopen op het parcours is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie van de atleet.
Een kind laten meelopen of dragen bij het passeren van de finish is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie.

Uitslagen en wedstrijdfoto’s
•
•

Uitslagen kunnen na de wedstrijd worden bekeken op www.ironman.com/im703-westfriesland
Finishfoto’s zijn verkrijgbaar op www.FinisherPix.com. Atleten krijgen in hun mailbox een melding
wanneer foto’s te bestellen zijn. Wanneer het FinisherPix pakket

Finisher T-shirts en medailles
•
•
•

Medailles worden meteen na de finish uitgereikt.
Finisher T-shirts worden na de finish in de BLACKROLL Recovery Finish Zone uitgedeeld op vertoon
van je startnummer.
Het ruilen van een T-shirt naar een andere maat is niet mogelijk.

Huldigingsceremonie
•
•
•
•

De overall winnaars van IRONMAN 70.3 Westfriesland én de nummers 1,2 en 3 (zowel man als vrouw)
worden gehuldigd na de wedstrijd in de BLACKROLL Recovery Finish Zone.
De top 3 (man én vrouw) in elke age group ontvangen een award. Een lijst met de top 3, per categorie, wordt opgehangen nabij de finish en in de registratietent.
Awards worden niet opgestuurd als deze niet in ontvangst worden genomen.
De slotallocatie voor het 2022 WK IRONMAN 70.3 vindt online plaats en niet op locatie. Atleten die
zich willen kwalificeren dienen dit bij hun registratie kenbaar te maken. Zij ontvangen in de week na
het evenement een e-mail met informatie over het accepteren van hun slot.
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Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden tijdens de wedstrijd en in het weekend van de wedstrijden verzameld bij
de wisselzone. Hier wordt een “Lost and Found” ingericht en kunnen de spullen worden opgehaald.

Openbaar vervoer

Hoorn heeft een eigen trein- en busstation en is daarom per OV uitstekend bereikbaar. Vanaf het station
is het ongeveer 10 minuten lopen naar de belangrijkste locaties (wisselzone, registratie, start en finish).

Parkeren

Atleten en bezoekers worden geadviseerd te parkeren bij een van de volgende grote parkeerterreinen
en parkeergarages. De locaties zijn, evenals de belangrijke locaties tijdens de wedstrijden, te vinden op
het kaartje hier onder.
1.
Parkeergarage ’t Jeudje, Vollerswaal 61A
2.
P+R Het Transferium, van Dedemstraat
3.
Parkeerplaats het Pelmolenpad
4.
Parkeerplaats Lambert Meliszweg
5.
Parkeerplaats Hoge Veste
6.
Parkeerplaats, Noorderveemarkt
7.
Parkeerplaats RAC - locatie
8.
Parkeergarage het Park, Westerdijk 4
9.
Parking Westerdijk, Westerdijk 23
A
Start en Finish, Baatland
B.
Wisselzone, HVV Hollandia
C.
IRONMAN Village én registratie, Julianapark

2.

6.

3.

7.

5.

4.

1.

8.
9.

A
B
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C

IRONMAN VILLAGE
Een belevenis opzich

De IRONMAN Village is het centrum van het evenementenweekend en dient als locatie voor de registratie, het ophalen van de awards, exposanten én de IRONMAN Merchandise Store. De IRONMAN Village
is op zowel vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Openingstijden vind je hier onder. De indeling van de
IRONMAN Village vind je op de volgende pagina.

IRONMAN Village locatie

Voetbalvereniging Hollandia, Nieuwe Wal 2/Julianapark, Hoorn

IRONMAN Village openingstijden
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag

10:00 – 18:00 uur
08:00 – 18:00 uur
07:00 – 16:00 uur

De volgende partners zijn aanwezig in de IRONMAN Village:
•
Swimm
•
SOS Hydration
•
TriathlonWorld.nl
•
BLACKROLL
•
Gloryfy Unbreakable
•
BYE! Nutrition
•
MLLGRM
•
Get Bike Service
•
Cádemotu
•
Compressport
•
Aqua Sphere
•
IRONMAN Store (Merchandise)
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BYE! NUTRITION IS VOOR EN DOOR
DUURSPORTERS GECREËERD.
Wanneer de zon aan de hemel staat en de weilanden op hun groenst zijn ervaar je de natuur op zijn best.
Daar houden wij van, puur natuur! Wij geloven in de beste prestaties, zonder chemische smaakstoffen.
Daarom geeft BYE! Nutrition je tijdens het sporten een energy boost op een verantwoordelijke manier.
BYE! Nutrition was created for and by endurance athletes. When the sun is in the sky and the meadows are at
their greenest, you experience nature at its finest. We love that, pure nature! We believe in the best performances,
without chemical flavors. That is why BYE! Nutrition gives you an energy boost in a responsible way.
Meer informatie of direct bestellen? Ga naar www.b-y-e.nl
Gebruik de kortingscode IRONMAN voor 15% korting!

ZWEMMEN

Alle informatie over het zwemonderdeel
Cut-off tijd

De cut-off tijd voor het zwemonderdeel bedraagt 01:10 uur na jouw starttijd.

Belangrijke informatie

Startprotocol zwemonderdeel
Zorg dat je tijdig (15 minuten uiterlijk voor de start) klaarstaat in het startvak. Bij het betreden van het
startvak wordt gecontroleerd of je jouw swimcap, polsbandje en timingchip (aan linkerenkel) juist
draagt. Indien je de swimcap, timingchip en polsbandje niet draagt, mag je niet starten. Er geldt een
‘rolling start’ ofwel, er worden per 5 seconden 3 deelnemers tegelijkertijd gestart. Je gaat in het startvak
staan met je verwachte eindtijd. Volg de instructies van de organisatie en vrijwilligers op.
Houd de boeien op het zwemparcours ten alle tijden links van je. De boeien zijn rood en geel van kleur.
Extra informatie
De organisatie kan besluiten, afhankelijk van de watertemperatuur en/of weersomstandigheden, om
een wetsuit te verplichten of niet toe te staan. Een uur voor de wedstrijd wordt de watertemperatuur
kenbaar gemaakt en kan tot inkorten of annuleren van het zwemonderdeel worden besloten.
In de BLACKROLL Recovery Finish Zone, nabij de zwemstart kun je jouw witte wisseltas ophangen met
de benodigdheden voor na de wedstrijd. Voor de start wordt aangeraden om sokken of (oude) slippers
te dragen, die je net voor de start kunt achterlaten om zo minder snel af te koelen via je voeten. Alles wat
achter wordt gelaten bij de zwemstart wordt weggegooid door de organisatie.
Net voor de start kun je ook nog een bekertje SOS Hydration pakken. SOS Hydration is ontwikkeld om
uitdroging tegen te gaan en het algehele menselijke prestatievermogen te verhogen; ideaal voor tijdens
jouw wedstrijd.
De waterkwaliteit wordt gemonitord door het Hoogheemraadschap.
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FIETSEN

Alle informatie over het fietsonderdeel
Cut-off tijd

De cut-off tijd voor het fietsonderdeel bedraagt 03:50 uur na het verlaten van de wisselzone.

Belangrijke informatie

Tijdens de race is het belangrijk dat je je houdt aan de algemene verkeersregels en dat je gezond verstand gebruikt. Gevaarlijke manoeuvres en ongehoord fietsgedrag kunnen leiden tot een diskwalificatie.
Ook is het belangrijk dat je je altijd aan de rechterzijde van de weg rijdt tijdens het fietsen. Stayeren (in
de slipstream van een andere atleet fietsen), is niet toegestaan en als je een voorgaande atleet wil inhalen, moet dit binnen 25 seconden gebeuren. Er moet minimaal 12 meter afstand zitten tussen jou en de
andere atleet.
Er wordt een penaltytent ingericht bij de verzorgingspost op 57 km van het fietsparcours én net voor
het terugkomen in de wisselzone. Mocht je een tijdstraf krijgen, dan zal een jurylid op de motor dit jou
duidelijk aangeven.
Tijdens het fietsonderdeel zijn twee verzorgingsposten ingericht; op 28 en 57 km op het parcours.
Op twee plekken op het parcours is het verboden in te halen vanwege de vele bochten en het smalle
weggedeelte. Hier staan borden met “no passing”. Zodra het weer inhalen weer is toegestaan zie je het
bord “passing allowed”. Ook zullen er op sommige plekken gesommeerd worden in snelheid terug te
gaan met “slow down” borden. Hier volgt veelal een scherpe bocht of meerdere bochten.

WATER

BYE!

COLA

BANANEN

REPEN/
GELS

Locaties verzorgingsposten
1. Zuiderzeestraat, Aartswoud
2. Rikkert, Andijk
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WATER

WC

WC

LAATSTE
KANS AFVAL
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HARDLOPEN

Alle informatie over het hardlooponderdeel
Cut-off tijd

De cut-off tijd voor het hardlooponderdeel bedraagt 03:00 uur na het verlaten van de wisselzone.

Belangrijke informatie

Als atleet houd je altijd rechts aan. Het hardloopparcours bedraagt vier ronden. Bij elke ronde ontvang je
een lapband in de kleuren groen, geel en rood. Deze ontvang je in het Julianapark.
Nadat je drie kleuren bandjes hebt, loop je nog één ronde vanaf de splitsing waar je je bandjes hebt ontvangen. Bij de volgende passage van deze splitsing loop je richting de finish.
Er worden vier verzorgingsposten ingericht; elke 2,5 km is een verzorgingspost ingericht.
Ook is er één verzorgingspost ingericht door SOS+.

WATER

BYE!

COLA

BANANEN

REPEN

Locaties verzorgingsposten

BYE!

1. Start hardloopparcours / Julianapark
Alleen water en SOS+
2. Grote Oost					Volledige uitrusting
3. Keerpunt Hollandia / Julianapark		
Volledige uitrusting
4. Finish					Volledige uitrusting
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SOS HYDRATION

HYPOTONE SPORTDRANK MET ‘S WERELDS
SNELSTE ABSORPTIEVERMOGEN

HYDRATEER

SNEL

HYDRATEER

VERBETER JE PRESTATIES

EFFECTIEF

SOS Hydration geeft je de juiste
mix elektrolyten die je lichaam
nodig heeft.

BESPAAR TIJD

3x effectiever dan water.
SOS hydrateert je cellen 3x beter.

KEUZE UIT 5 SMAKEN

Kies jouw favoriet uit de smaken
Blauwe bes, Citrus, Mango,
Watermeloen en Kokos!

OOK VOOR KINDEREN

SOS is veilig te gebruiken door
kinderen vanaf 1 jaar.

PLAY HARDER

PERFORM BETTER

HYDRATEER

OVERAL

SNELLE
ABSORPTIE
SNELLE
HYDRATATIE
NET ZO EFFECTIEF
ALS EEN INFUUS

RECOVER FASTER

FEEL YOUR BEST

FINISH

Alle informatie over jouw finish
Gefeliciteerd! Het moment waar je zo hard voor hebt getraind is aangebroken. Geniet ervan!
Geniet van de atmosfeer, lach naar de camera’s want de fotografen van FinisherPix zijn er om dit geweldige moment voor jou vast te leggen.
Herstel en ontspan in de BLACKROLL Recovery Finish Zone van IRONMAN 70.3 Westfriesland. De
BLACKROLL Recovery Finish Zone bevindt zich op Baatland. In de BLACKROLL Recovery Finish Zone
is een opfriszone, een verzorgingspost met eten en drinken, kun je een pastamaaltijd krijgen en staan
masseurs voor je klaar. Ook de medische zorg staat voor je klaar, mocht dit onverhoopt nodig zijn.

Let op!

Vanwege veiligheidsredenen is het verboden om met vrienden, familie, kinderen op de arm te finishen.
Mocht dit wel gebeuren staat daar een diskwalificatie tegenover.

FinisherPix

De persoonlijke racefoto’s zijn te verkrijgen via www.finisherpix.com. Atleten krijgen in hun mailbox een
melding wanneer foto’s zijn te bestellen. Als je deze al besteld hebt tijdens je registratie, ontvang je een
downloadlink van FinisherPix

Medaille graveren

Na de finish ontvangen alle atleten een medaille. Voor een echte persoonlijke herinnering kun je jouw
naam en eindtijd in de medaille laten graveren. Mocht je de gravure bij de inschrijving niet hebben
besteld dan is het nog mogelijk om ter plekke voor het graveren te betalen. De kosten voor het graveren
van de medaille bedragen € 15,-.

Laat je professioneel masseren
en geniet zo van een optimale
voorbereiding op je volgende prestatie

Sportscare
Athlete Recovery
Massage
00:00:38
00:00:38

06 250 232 42
info@trisports.nl
www.trisports.nl

RELAY TEAMS

Alle informatie voor Relay Teams
Registratie

Ieder teamlid moet zich registeren en levert ook een getekende waiver in (veelal al gedaan op het moment van inschrijven). Relay teams ontvangen: 1 startnummer (bij registratie) en 1 timingchip (bij fiets
check-in). Elk teamlid ontvangt een atletentas (bij registratie) en een polsbandje. Er wordt gecontroleerd
of elke atleet zich heeft ingeschreven en of er een contactpersoon vermeld staat in geval van nood.

Fiets check-in

Relay teams checken hun fiets in op dezelfde wijze als individuele atleten. Echter checken atleten van
relay teams géén gekleurde wisseltassen in omdat atleten zich niet hoeven om te kleden. Atleten bevestigen hun helm aan de fiets bij het inchecken.

Wisselzone

Relay teams hebben hun eigen locatie in de wisselzone aangegeven met het bordje ‘Team wisselzone’.
Zie de plattegrond van de wisselzone.

Timingchip en startnummer

De timingchip en het startnummer worden doorgegeven op de teamlocatie in de wisselzone. De timingchip wordt doorgegeven van de zwemmer aan de fietser. De fietser draagt het startnummer al. Bij
terugkomst overhandigt de fietser de timingchip én het startnummer aan de loper. Relay deelnemers
mogen wél samen finishen! Gevraagd wordt om wel rekening te houden met individuele finishers. Ook
zij hebben recht op een mooi finishmoment.

Zwemmer

Voor de wedstrijd kan de zwemmer een sporttas naar de wisselzone brengen. De tas wordt bezorgd in
de wisselzone en wordt opgehaald na de swim in het ‘relay teams’ gebied.

Fietser

De fietser neemt de blauwe wisseltas met uitrusting mee. Deze kan voor de start naar de wisselzone
gebracht worden. Deze wordt opgehangen op het tassenrek bij het corresponderende startnummer.

Loper

De loper krijgt een witte wisseltas. Deze wordt voor de start naar de wisselzone gebracht en de organisatie brengt deze naar de BLACKROLL Recovery Finish Zone.

Fiets check-out

De fiets check-out kan alleen gedaan worden met het startnummer, het polsbandje én de timingchip.
De fietser van het relay team draagt zorg voor de bike check-out en haalt zijn fiets op.
Een relay team bestaat uit 2 of 3 atleten. De beslissing welk teamlid zwemt, fietst en hardloopt kan uiterlijk tot de registratie gemaakt worden.
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WELKOM!

In de regio West-Friesland
Op nog geen 40 kilometer afstand van Amsterdam ligt West-Friesland. West-Friesland is het gebied
in Noord-Holland dat volledig wordt omsloten door de oudste dijk van Nederland; de Westfriese
Omringdijk. Dit wonder van menselijke hand is al 800 jaar oud en verbindt de historische steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De Omringdijk slingert als een groene route door het landschap en leidt de bezoekers van Westfriesland langs het weidse landschap met zijn unieke vergezichten, de typische lintdorpen met stolpboerderijen en de voormalig VOC-steden met hun prachtig
bewaard gebleven binnensteden. Een groot deel van dijk vormt nog altijd de grens tussen land en
water, elders loopt de dijk dwars door het land tussen polders, West-Friese dorpen en droogmakerijen als een monument voor eeuwen van strijd tegen het water. Ervaar hoe het is om aan of op de dijk
te staan met het hoger gelegen water aan de ene kant en het lagergelegen land aan de andere kant.
De rijke geschiedenis van de welvarende VOC- steden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen is nog steeds
zichtbaar in de vele herenhuizen, grachten, musea, kerken, stadsmuren en havens.

Enkhuizen

Enkhuizen. Een stadje dat aan drie kanten omgeven is door water. Je waant jezelf gemakkelijk aan het
einde van de wereld. En precies aan dit einde van de wereld beginnen zoveel verhalen. Van het ontstaan
in de middeleeuwen als vissersdorp tot de bloeitijd in de 17e eeuw.
Het beroemde Zuiderzeemuseum ligt in Enkhuizen. Maar ook in het oude stadcentrum met een diversiteit aan winkels, lijkt het of je in een openluchtmuseum bent.
De vele restaurantjes, cafés en terrassen bevinden zich in en rond historische panden waar je je ogen
blijft uitkijken. Sportievelingen kunnen in en rond Enkhuizen heerlijk wandelen, fietsen, zwemmen,
klimmen en varen!
Top 5
•
•
•
•
•

Zuiderzeemuseum
Sprookjeswonderland
Veerdienst Enkhuizen-Stavoren en Enkhuizen-Urk
Oude stadscentrum
Cultureel Centrum De Drommedaris/Cinema
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WELKOM!

In de regio West-Friesland
Medemblik

Medemblik is de kleinste én oudste stad van Westfriesland. De historie verhaalt van de strijd tegen, maar
ook van voorspoed dankzij het water. Het historische stadscentrum is kleinschalig en verrassend compleet. Er zijn volop leuke winkels, gerund door enthousiaste winkeliers. Voor de inwendige mens zijn er
gezellige cafés, restaurants en bars. Elk met een eigen ambiance en menukaart, voor ieders smaak en
budget.
Maak een mooie wandeling door de oude stad, in het park en langs de havens. Het stadsstrand bereik
je via de route langs Kasteel Radboud. In het centrum zijn maar liefst drie musea gevestigd en komt de
Stoomtram uit Hoorn aangetuft om te stoppen bij het pittoreske stationnetje. In elk seizoen zijn er bovendien bruisende activiteiten, van markten tot evenementen op en rond het water. In Medemblik stad
vind je alles op loopafstand. Shoppen, restaurant, terras: wat wil je nog meer?
Top 5
•
•
•
•
•

Havens van Medemblik
Kasteel Radboud
Stoommachinemuseum
Bakkerijmuseum
Authentieke centrum van Medemblik

Hoorn

Als je Hoorn binnenkomt valt één ding meteen op: de stad is prachtig, sfeervol en veelzijdig. De geschiedenis van deze machtige VOC-stad kom je op elke straathoek nog tegen. De pakhuizen, havens en
voorname huizen, werkelijk álles ademt de welvaart van de zeventiende en achttiende eeuw uit, toen
Hoorn nog handelsbetrekkingen met Azië onderhield. Maar ook het moderne Hoorn is een lust voor het
oog. Van luxe terrassen, hippe modewinkels tot culturele ontmoetingsplekken: het is allemaal aanwezig
in deze havenstad aan het Markermeer.
Top 5
•
•
•
•
•

Haven/kaap Marina
Westfries Museum
Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik
Park Schouwburg
De Roode Steen met aangrenzende horeca en winkels
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VRIJWILLIGERS

De motor van IRONMAN Nederland
Bedankt aan alle vrijwilligers die het weekend van IRONMAN 70.3 Westfriesland ondersteunen. Zonder
jullie is het evenement niet mogelijk en door jullie kunnen de atleten hun doelen bereiken. Jullie creëren
een unieke ervaring door tijd, moeite en passie te investeren. Jullie zijn de kracht achter het evenement.
Dank voor jullie werk en dank dat jullie deel uitmaken van de IRONMAN-familie.

Brandpreventie

Inbraakpreventie
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Risicopreventie

