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SHORT DISTANCE TRIATLON AALST 
 

3PT-SOLIDPHARMA en ALVA danken u voor het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt. In deze briefing vindt 
u de voornaamste info omtrent het verloop van de wedstrijd. We vragen u deze aandachtig door te nemen.  
  
 
1. Tijdschema: gelieve dit tijdschema strikt te respecteren – GEEN parcoursverkenning mogelijk! 

 

 
 
2. Parkings en bereikbaarheid: 

 
Parkings open van 8u tot 20u: 

• Parking ZUIDKAAI: Erembodegemstraat 2, 9300 Aalst (inrit tegenover Désiré de Wolfstraat) 

• Parking Becton Dickinson: Erembodegem-Dorp 86, 9320 Aalst  
 
Komende van Gent of Brussel neemt u vanaf de E40 de afrit 19-Aalst en volgt u de 
Geraardsbergsesteenweg/N45 en Parklaan/N9 naar de Désiré de Wolfstraat. Komende van Antwerpen rijdt 
u best over Brussel of Gent. 
 

3. Belangrijke wedstrijdlocaties: 
 

• Secretariaat en lockers: inkom sporthal SCHOTTE, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst  

• Kleedkamers-douches-EHBO-dopinglokaal: sporthal SCHOTTE, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst 

• Wisselzone: Parking SCHOTTE, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst  

• Verzamelplaats zwemstart Iron Kids: Aquatopia, Zwembadlaan 2, 9300 Aalst  
(Atleetjes en begeleiders verplaatsen zich na registratie in het secretariaat en het klaarzetten van het 
materiaal in de wisselzone met onze pendelbus vanaf Schotte naar Aquatopia. Vertrekuren: 9u en 9u30 
aan Schotte (bushalte voor Schotte) en 10u15 en 11u aan Aquatopia.) 

• Verzamelplaats zwemstart Jeugd C en B: ponton The Outsider (=zwemexit) achter de sporthal Schotte.  
Verzamelen om 12u voor jeugd C en 12u45 voor jeugd B. 

• Verzamelplaats zwemstart Jeugd A/Junioren/ELITE/TRIO/FUN:  
Residentie Denderhof, Termurenlaan 18, 9320 Aalst  
(Atleten wandelen 750m van Schotte naar Denderhof via het tunneltje onder de spoorweg aan het einde 
van de Kapellekensbaan om zo in de Termurenlaan te komen.) 

• Aankomstzone, atletendorp en podia: sportsite SCHOTTE, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst 

Reeks Secretariaat
Wisselzone 

check-in
Transport zwemstart Start

Transport 

Schotte 
Podium

Wisselzone 

check-out

Iron Kids I 

(°2014-2016) 8u30-9u00 8u30-9u00

9u00 pendelbus 

(@bushalte Portier)

09u45 swim

11u15 bike+run

10u15 

pendelbus

12u30-13u00

(iedereen) 12u00-18u30

Iron Kids II 

(°2011-2013) 9u00-9u30 9u00-9u30

9u30 pendelbus 

(@bushalte Portier)

10u15 swim

12u00 bike+run

11u00 

pendelbus

12u30-13u00

(iedereen) 12u00-18u30

Jeugd C 10u30-11u15 11u15-11u45

12u00 fluistersloep/zodiac/kano 

(@zwemexit) 12u45+12u47 NVT

15u30-16u00

(top 3 M+F) 12u00-18u30

Jeugd B 11u15-12u00 12u00-12u30

12u45 fluistersloep/zodiac/kano

(@zwemexit) 13u30+13u32 NVT

15u30-16u00

(top 3 M+F) 12u00-18u30

Jeugd A & 

Junioren 12u30-13u00 13u00-13u45

te voet naar Denderhof

(privé domein) 14u15+14u17 NVT

15u30-16u00

(top 3 M+F) 12u00-18u30

Elite Heren 13u00-13u45 13u45-14u30

te voet naar Denderhof

(privé domein) 15u00 NVT

17u30-18u00

(top 3 ALL/BEL/SEN/MAS) 12u00-18u30

Elite Dames 13u00-13u45 13u45-14u30

te voet naar Denderhof

(privé domein) 15u02 NVT

17u30-18u00

(top 3 ALL/BEL/SEN/MAS) 12u00-18u30

Trio 13u45-15u00 14u30-15u15

te voet naar Denderhof

(privé domein) 15u50 NVT

17u30-18u00

(top 3 ALL) 12u00-18u30

Fun 13u45-15u00 14u30-15u15

te voet naar Denderhof

(privé domein) 15u50 NVT

17u30-18u00

(top 3 M+F + AALST M+F) 12u00-18u30
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4. Materiaal: hierbij een checklist van het materiaal dat u zelf dient te voorzien: 
 

• Materiaalbox voor in de wisselzone 

• Wetsuit, trisuit, zwembril 

• Racefiets, fietshelm, fietsschoenen 

• Loopschoenen, race belt of elastiek om het deelnemersnummer aan te bevestigen 

• Douchegerief 
 

5. Registratie: 
 
Op basis van uw identiteitskaart of uw licentiekaart ontvangt u aan de inschrijving op het secretariaat een 
envelop met: 

• klevers voor fiets, fietshelm en materiaalbox 

• badmuts 

• polsbandje (3 exemplaren voor de trio’s) 

• borstnummer (2 exemplaren voor de trio’s) 

• timing chip  (trio’s geven de chip aan mekaar door bij de wissel) 

• veiligheidsspeldjes 
 
6. Toegang tot de wisselzone en afhaling materiaal: 

 

• Enkel atleten met een polsbandje worden tot de wisselzone toegelaten. (Iron Kids mogen begeleid 
worden.) 

• Enkel op vertoon van het borstnummer kan het materiaal door de atleet afgehaald worden tijdens de 
daartoe voorziene uren (zie tijdschema). 

 
7. De wedstrijd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Wij herinneren graag aan de geldende BTDF-sportreglementen. Lees zeker de info op 
https://wedstrijd.3pt-solidpharma.be/reglementen/ nog eens na. De watertemperatuur zal na officiële 
meting aan het secretariaat worden uitgehangen. Of het dragen van een wetsuit wordt toegelaten, wordt 
beslist door de 3VL-scheidsrechters in functie van de temperatuur.   

• Tien minuten voor de start geeft de scheidsrechter nog een laatste briefing. Begeef u dus tijdig naar de 
zwemstart.  

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

• Alle info omtrent het parcours vindt u terug in het document in bijlage of op https://wedstrijd.3pt-
solidpharma.be/ onder Parcours 2022.  
 
 

Reeks Zwemmen Fietsen Lopen

Iron Kids I (°2014-2016) 100m 2km in 1 ronde 750m in 1 ronde

Iron Kids II (°2011-2013) 150m 4km in 2 rondes 1000m in 1 ronde

Jeugd C 250m 5,5km in 1 ronde 1300m in 1 ronde

Jeugd B 500m 11km in 2 rondes 2600m in 1 ronde

Jeugd A & Junioren 750m 21km in 3 rondes 5km in 2 rondes

Elite Heren 750m 21km in 3 rondes 5km in 2 rondes

Elite Dames 750m 21km in 3 rondes 5km in 2 rondes

Trio 750m 21km in 3 rondes 5km in 2 rondes

Fun 750m 21km in 3 rondes 5km in 2 rondes
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• Belangrijke info ZWEMMEN: 
o De limiettijd zwemmen voor de ELITE reeksen bedraagt 20 minuten. 
o De deelnemers gaan VOORZICHTIG te water vanaf de voorziene pontons/vaartuigen.  
o De deelnemers verlaten het water via de trapconstructie aan de exit en lopen over het pad naar 

de wisselzone waar de wetsuit wordt uitgetrokken (indien van toepassing). 
  

• Belangrijke info FIETSEN: 
o Omdat de wegenwerken in de Kapellekensbaan niet tijdig klaar konden zijn, zagen wij ons 

genoodzaakt om op het laatste moment het fietsparcours aan te passen. De Rooms-Hofstraat 
wordt nu in 2 richtingen gebruikt. Er is een U-turn voorzien aan de kruising Rooms-Hofstraat en 
Kapellekensbaan!  

o Voor u de fiets neemt, vragen we u fietshelm en deelnemersnummer vast te gespen. U dient 
het deelnemersnummer op de rug te dragen. Je loopt met de fiets aan de hand naar de uitgang 
van de wisselzone en stapt pas op na de start LIJN aangegeven door de officials.  

o Stayeren (in groep rijden) is toegestaan. 
o Een groot deel van het parcours is tweerichting. Wees dus VOORZICHTIG en let extra op bij 

verkeersdrempels, wegversmallingen en bochten.  
o Na de fietsproef, stapt u af aan de ingang van de wisselzone en loopt u naast de fiets naar uw 

plaats. U zet uw fietshelm NIET af vooraleer u aan de wisselplaats bent. 
 

• Belangrijke info LOPEN: 
o De fiets wordt achtergelaten aan de genummerde plaats, het deelnemersnummer schuift u 

naar de voorkant. Begeleiding van de loper is niet toegestaan.  
o Voor de reeksen vanaf Jeugd A is er een U-turn voorzien in de Erembodegemstraat ter hoogte 

van sportsite Schotte.  
 

• De timing chip wordt na de finish in het atletendorp terugbezorgd aan de organisator. In geval van 
verlies zal €30 worden aangerekend. 
 

8. Varia: 

• Iedere finisher ontvangt een medaille en mag op de foto gaan aan onze photobooth in de finishzone.  

• In onze catering zone krijgt iedereen de gelegenheid om te genieten van een drankje en/of een 
pastabeker. 

 
 
 
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 sportfederaties, de stadsdiensten, brandweer en politie, de officials, 
duikers, kajakkers, seingevers en alle vrijwilligers!!  
 
 
 
    

Het organisatieteam 
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