
Briefing SDTA 13/07/2019 

Tri Performance Team vzw      Atletiek Land Van Aalst vzw 

Leirekenstraat 6 – 9310 Moorsel     Kapellekensbaan 6 - 9320 Erembodegem 

info@3pt-solidpharma.be          bestuur@atletieklandvanaalst.be 

www.3pt-solidpharma.be      www.atletieklandvanaalst.be 

 

Short Distance Triatlon Aalst: 14u00 Heren – 14u10 Dames – 14u20 Trio’s 
  
3PT-SOLIDPHARMA en ALVA danken u voor het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt. In deze laatste 
briefing vindt u het verloop van de wedstrijd. We vragen u met aandrang ze nog even aandachtig door te nemen.  
  
Uw materiaal: 
Hierbij een checklist van het materiaal dat u zelf dient te voorzien: 

 Materiaalbox voor in de wisselzone 

 Trisuit, badmuts, zwembril 

 Racefiets, fietshelm, fietsschoenen 

 Loopschoenen 

 Race belt of elastiek om het deelnemersnummer aan te bevestigen 
 
Toegankelijkheid Wedstrijdsite: Sportsite Schotte, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst  
Parkings: 

 parking Schotte, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst (Niet bereikbaar of te verlaten tussen 12u en17u) 

 parking Basisschool De Stip, Termurenlaan 24, 9320 Aalst (open vanaf 11u tot 20u) 

 parking Becton Dickinson, Erembodegem-Dorp 86, 9320 Aalst (open vanaf 11u tot 20u) 
  
Bereikbaarheid: 
Komende van de E40 Gent of Brussel neemt u de afrit Affligem (afrit 19a). Via de N208 gaat u naar de 
Brusselbaan (N9) die u volgt tot aan de Hogeweg in Erembodegem. Via de Hogeweg kan u vervolgens vlot de 
parkings Becton Dickinson en De Stip bereiken. Via het jaagpad langs de Dender of via de voetgangerstunnel 
onder de spoorlijn Aalst-Erembodegem kan u te voet of met de fiets vervolgens heel eenvoudig de site Schotte 
bereiken. 
Voor de parking Schotte kan u op de E40 ook de afrit Aalst nemen om dan via Parklaan en Erembodegemstraat 
naar Schotte te rijden. Maar hou er rekening dat dit slechts tot 12u mogelijk zal zijn. 
 
Registratie: 
Bij de inschrijving op het secretariaat (gebouw De Portier op de sportsite) ontvangt u: 

 3 klevers voor fiets, fietshelm en materiaalbox 

 Deelnemersnummer (2 exemplaren voor de trio’s) 

 Timing chip  (trio’s geven de chip aan mekaar door bij de wissel) 
 
Enkel atleten met een deelnemersnummer worden tot de wisselzone toegelaten. 
   
Zwemmen:  

 De afstand bedraagt 750 m en wordt in één rechte lijn gezwommen. 

 De zwemstart vindt plaats om 14u00 (Heren) – 14u10 (Dames) – 14u20 (Trio’s) aan het ponton aan de 
achterzijde van het Denderhof (Termurenlaan 12, 9320 Aalst). 

 Residentie Denderhof is privé-domein en enkel atleten en organisatie mogen het domein betreden.  
Schoeisel en ander materiaal kan u dus best vooraf afgeven aan uw supporters aan de ingang. 
Wildplassen wordt niet getolereerd, gelieve gebruik te maken van de plaszuil op het domein of van de 
toiletten in de naburige Vrije Basisschool De Stip. 

 Een kwartier voor de start geeft de scheidsrechter nog een laatste briefing. Begeef u dus tijdig naar de 
zwemstart.  

 De watertemperatuur vindt men op het bord aan het secretariaat. Het dragen van een wetsuit wordt 
beslist door de VTDL-scheidsrechters in functie van de temperatuur.   

 U draagt de chip aan de LINKER enkel.  U mag niet met het deelnemersnummer zwemmen.  

 Na 750 m zwemmen kan u het water via de trapconstructie aan Schotte verlaten en loopt u over de 
tapijten naar de wisselzone waar u uw wetsuit uitdoet (indien van toepassing).  
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Fietsen:  

 De afstand bedraagt 21 km en wordt gereden in 3 ronden van 7 km.  

 Voor u de fiets neemt, vragen we u fietshelm en deelnemersnummer vast te gespen. U dient het 
deelnemersnummer op de rug te dragen.  

 Tijdens de fietsproef zijn de reglementen van Triatlon Vlaanderen van kracht. Belangrijkste punten:   
o Clip-on sturen zijn niet toegelaten 
o Tijdritfietsen, tijdritsturen zijn niet toegelaten. 
o Stuureinden moeten dichtgemaakt worden. 
o Beide wielen moeten van gelijke diameter en min. 12 spaaks zijn.  

 Eens men de fiets in het fietsenpark heeft gezet, mag men NIET meer buiten met de fiets. Men begint 
pas te fietsen vanaf de uitgang van het fietsenpark en NIET in het fietsenpark.  

 Stayeren is toegestaan.  

 Na 3 rondes fietsen, stapt men af aan de ingang van de wisselzone en loopt men naast de fiets naar zijn 
plaats. Men mag de helm NIET afzetten vooraleer men aan de wisselplaats is.  

  
Lopen:  

 De afstand bedraagt 5 km en wordt gelopen in 2 ronden van 2,5 km.  

 De fiets wordt achtergelaten aan de genummerde plaats, het deelnemersnummer schuift u naar de 
voorkant.  

 Begeleiding van de loper is niet toegestaan.  
 
Teruggave timing chip:  
 De timing chip wordt terug gegeven aan de organisatie bij het verlaten van het atletendorp na de finish. In geval 
van verlies zal €30 worden aangerekend. 
 
Afhaling materiaal:  
De fiets kan op vertoon van het deelnemersnummer afgehaald worden in de wisselzone nadat de laatste loper de 
wisselzone verlaten heeft.  
  
Podia: 
De podia voor de verschillende categorieën vinden plaats vanaf 16u.  
  
 
We hopen dat u een fijne sportieve namiddag beleeft en vragen dat iedereen het veilig houdt.  
  
Triatlonclub 3PT-SOLIDPHARMA en atletiekclub ALVA wensen al de atleten véél succes en bedanken langs 
deze weg alle sponsors en partners, de stadsdiensten, brandweer en politie, de officials, duikers,  kajakkers,  
seingevers en alle vrijwilligers!!  
   
  
  
Het organisatieteam 
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