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Voorlopig

Op zondag 8 september 2019 is de 1e editie van de KiKathlon! Wij sluiten aan bij 

Triathlon Zaanstad en gaan er met z’n allen een groot sportfeest van maken!

Een feest met ook een serieus tintje. Middels je deelname heb je immers geld 

opgehaald waarmee straks baanbrekend onderzoek naar genezing van kinder-

kanker wordt gefinancierd. Bedankt daarvoor!

Hieronder tref je alle deelnemersinformatie. Voor meer informatie verwijzen wij je 

naar onze website www.kikathlon.nl en de veelgestelde vragen.
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11.00 - 12.15 uur  Registratie deelnemers

 Ophalen start envelop

11.00 - 12.15 uur Opening KiKa wisselzone 

 Fietscheck, fiets klaarzetten

 Wisselkleding klaarleggen, omkleden en tassen opbergen

12.15 - 12.45 uur KiKa Podiumprogramma

 Praatje en uitreiking sponsorcheque aan Frits Hirschstein,   

 directeur KiKa

 Bekendmaking top fondsenwerver

 Warming Up

12.50 uur Laatste briefing bij het podium

13.00 uur Start Wave 1 individueel

13.10 uur Start Wave 2 individueel

13.20 uur Start Wave 3 individueel

13.30 uur Start Wave 4 Relay-teams

16.00 uur Finish KiKathlon

 Tijd voor ontspanning op het evenemententerrein! 
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De registratietent bevindt zich op het terrein ‘Vrouwenverdriet’, dit heeft geen eigen adres. Hier is ook 

de wisselzone en het festivalterrein. Richtlijn is de Watertoren, deze is gelegen aan: Communicatieweg 

Oost 12, 1566 PK Assendelft. Let op, dit is GEEN adres voor navigatie om te parkeren: gebruik daarvoor 

het hieronder beschreven parkeeradres!

Er zijn diverse parkeergelegenheden in de omgeving.

 Bijvoorbeeld bij Molen de Schoolmeester, Guispad 5, 1551 SX  WESTZAAN, in de grasrand kan de auto  

 geparkeerd worden. Dit is ca 1,5 km van het festivalterrein.

 Parkeerplaats van Politiebureau Zaanstreek – Waterland, Guishof 1, 1544 TA ZAANDIJK, dit is op 

 ca. 2 km van het festivalterrein. 

 Op de parkeerplaats van Deen Supermarkten kan worden geparkeerd, Dorpsstraat 537 a, 1566 BL  

 ASSENDELFT. Dit is op ca. 1,5 km van het festivalterrein.

 Ook op het Heijmand terrein en naastgelegen FloriCultura zijn er parkeermogelijkheden, 

 Zaandammerweg 14, 1566 PG  ASSENDELFT. Let op dit is op ca. 4 km afstand van het festivalterrein.

LET OP! Houd er rekening mee dat het een stuk lopen is naar de registratietent.

ADRES

VEILIGHEID

Haal voor de start van de KiKathlon de start envelop op bij de registratietent. In deze envelop zit het volgende:

 Startnummer en startnummerband: Deze dien je tijdens het fietsen te dragen op de rug en    

 tijdens het hardlopen op de buik. Hiervoor kun je de startnummerband gebruiken. 

 Stickervel: Hierop zit een sticker voor op de fiets en twee stickers voor op de helm. Deze    

 stickers zijn verplicht (ook zit er een sticker voor op je tas bij)!

 MyLaps chip t.b.v. de tijdsregistratie. Deze dien je te bevestigen om de linkerenkel.

 KiKa badmuts voor tijdens het zwemmen. 

REGISTRATIE

De organisatie Triathlon Zaanstad is verantwoordelijk voor het fantastische parcours. Alles vanuit dezelfde 

start- en finishlocatie, superveilig afgezet en geen last van verkeer. Het parcours is all yours! Je zwemt 500 

meter in de Nauernasche Vaart. Eenmaal uit het water fiets je richting Nauerna over de voor jou gereserveerde 

provinciale weg naar Beverwijk. Eenmaal terug in Westzaan ren je de 5 kilometer richting Krommenie en keer 

je via de Reint Laar jr. brug weer terug naar de geweldige finish van de eerste KiKathlon. Genieten!

PARCOURS
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Er wordt 500 meter gezwommen in de Nauernasche Vaart (buitenwater). Er wordt gestart door middel 

van de zogenoemde zwemstart, hierbij lig je dus al in het water. Bij het starten kunnen er wel eens per 

ongeluk klappen en schoppen uitgedeeld worden, pas hier dus voor op!

In het kaartje is de blauwe lijn het zwemparcours. Er wordt gestart aan de noordzijde en je zwemt 

vervolgens onder de brug door, maakt een keerpunt en zwemt nogmaals onder de brug door richting 

de wisselzone.

Het zwemparcours is een heen-en-weer parcours. Hierbij dien je aan de rechterkant van de midden-

boeien te blijven. 

Wanneer je het water uitkomt, ren je via de matten in de wisselzone naar je fiets. Onthoud dus goed 

waar je fiets staat, je zult namelijk niet de eerste zijn die moet zoeken. 

Zet vervolgens eerst je helm op en vast. Pak dan je fiets uit het rek.

Bij het zwemmen is de KiKa badmuts verplicht te gebruiken. Indien

je een eigen badmuts wilt dragen kan dat, maar de badmuts van

de KiKathlon moet aan de buitenkant zichtbaar zijn.

ZWEMMEN

WETSUIT

Het watertemperatuur bepaalt of een wetsuit wel of niet verplicht is. De organisatie geeft duidelijk aan 

wat de temperatuur van het water is.

Wetsuit verboden boven 22 graden
Wetsuit verplicht onder 14 graden

Als je niet in het bezit bent van een wetsuit, is er de mogelijkheid om 

deze te huren. Dit kun je doen door minimaal 2 weken van te voren een 

aanvraag in te dienen bij Athlete Sports World. Let op: doe dit op tijd want 

OP=OP. Voor meer informatie bekijk de website van Triathlon Zaanstad.
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Het fietsparcours is één ronde van ca. 20 km. Vanaf de wisselzone ga je rechts over de brug naar de 

Communicatieweg Oost, hier volgt een keerpunt. Terug bij de brug ga je rechtsaf de N246 op richting 

rotonde Zaandammerweg, hier ga je wederom rechtsaf. Bij Heijmans (ongeveer) volgt een keerpunt en 

fiets je terug naar de rotonde, hier ga je weer rechtsaf. Voor de volgende rotonde (pont Buitenhuizen), 

sla je linksaf het pad op bij de afvalverwerking. Vervolgens fiets je door op de Westzanerdijk tot ca. De 

Wereldkeuken, hier is een keerpunt. Terug sla je eerder af naar rechts en kom je weer uit bij de rotonde 

Zaandammerweg, hier ga je naar rechts en fiets je naar de wisselzone.

Voordat je je fiets pakt, zet je eerst je helm op en vast. In de wisselzone mag je niet fietsen.

Met de fiets aan de hand loop je naar de ‘Bike Out’, daar is een balk. Na deze balk mag je pas op de 

fiets stappen.

Tijdens het fietsen is “stayeren” verboden.

“Stayeren is het zodanig kort achter iemand fietsen dat diegene je uit de wind houdt en je zo minder 

weerstand of zelfs een aanzuigende kracht ervaart.”

Je dient altijd een afstand van 10 meter te houden, tenzij je duidelijk bezig bent met een inhaalactie.

De jury zal hier op toezien en zal tijdstra�en opleggen als jij je hier niet aan houdt.

Indien je wordt betrapt op stayeren, dan wordt een BLAUWE KAART getoond. Je 

moet je dan in de ‘Penaltybox’ melden om een tijdstraf uit te zitten. De tijdstraf bij 

een 1/8ste triathlon is 1 minuut.

De penaltybox bevindt zich aan de rand van het fietsparcours en is duidelijk 

zichtbaar. Na het uitzitten van de straf kun je de race voortzetten.

Hinder je andere deelnemers, dan krijg je een GELE KAART getoond. Hiervoor 

geldt een straf van 10 seconden bij de 1/8ste triathlon.

Vergeet jij je te melden in de penaltybox, dan wordt de niet-uitgezeten tijdstraf 

omgezet in een diskwalificatie. Alle uitgedeelde kaarten worden door de o�cials 

geregistreerd en na de wedstrijd gecontroleerd met de uitgezeten stra�en.

Kom je terug van het fietsen, ook dan is er een balk voor het moment van afstappen.

Houd je helm op totdat jij je fiets in het rek hebt gehangen. Trek je hardloopschoenen aan en verlaat de 

wisselzone bij ‘Run Out’.

FIETSEN
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Het loopparcours gaat vanaf de wisselzone over de brug en dan naar rechts de Vaartdijk op. Bij de 

Reint Laan Jr. Brug ga je linksaf de brug over naar de Middel (Westzaan), hier is een keerpunt. Je 

vervolgt dezelfde route terug.

Je loopt echter niet helemaal terug naar de wisselzone, maar ter hoogte van het finishterrein is er voor 

de deelnemers een ponton aangelegd om zo de finish te bereiken.

De laatste meters “loop je dus over water”!

Ook het loopparcours is een heen-en-weer parcours. Let hierbij op met het inhalen van andere lopers.

Er zijn een paar dingen niet toegestaan tijdens het lopen:

 Niet kruipen

 Niet met ontbloot bovenlijf lopen

 Niet met een helm op lopen

 Geen paaltjes, bomen of andere objecten gebruiken om bochten te vergemakkelijken

 Niet afsnijden

 Niet op of naast het parcours worden begeleid door niet-deelnemende atleten, teamgenoten, team 

 managers of andere gangmakers

Ook mag je de volgende uitrusting niet met je meenemen:

 Hoofdtelefoon of headset, mobiele telefoon of elektronische oordopjes die zijn ingebracht in, 

 of over de oren.

RENNEN
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De wisselzone is de zone waar iedere deelnemer zich klaarmaakt om te gaan zwemmen, te fietsen en 

te hardlopen. Na de registratie en het ophalen van je start envelop loop je naar de wisselzone om daar 

je fiets en sporttas in het KiKathlon vak te plaatsen.

Zoals de naam al verraad, gebruik je de wisselzone om je als individuele deelnemer klaar te maken na het 

zwemmen voor het fietsen en na het fietsen voor het hardlopen. Als Relay-team is dit de zone waar de 

zwemmer zijn chip doorgeeft aan de fietser en de fietser na het fietsen de chip doorgeeft aan de hardloper.

Verken de situatie in de wisselzone goed: zorg dat je weet waar je er in komt en waar je er weer uit gaat 

(zowel na het zwemmen als na het fietsen).

FIETSCHECK
In de wisselzone vindt voor de start de fietscheck plaats. Voordat je naar de wisselzone gaat om je 

spullen neer te zetten, dienen de stickers op helm en fiets geplakt te zijn.

Er is een speciale ingang waar je met je fiets naar binnen moet. Je fiets wordt hier eerst gecontroleerd 

door een jurylid of vrijwilliger van de organisatie. Alle stickers moeten geplakt zijn, je startnummer moet 

zichtbaar zijn en je moet je helm dicht gegespt op hebben. Remmen moeten in orde zijn. Let er ook op 

dat je stuur geen open stuureinden heeft.

KLAARLEGGEN SPULLEN
Zet je fiets en sporttas bij jouw startnummer zoals staat aangegeven op de fietsenrekken. Houdt hierbij 

rekening met beperkte ruimte en laat geen rotzooi slingeren. Leg de volgende spullen klaar: handdoek, 

hardloopschoenen, sokken, startband, helm en eventueel zonnebril.

Na de wedstrijd mag jij alleen op vertoon van het startnummer je fiets en andere spullen ophalen uit de 

wisselzone. Een jurylid of vrijwilliger van de organisatie controleert bij het weggaan ook weer of alle 

startnummers overeenkomen.

RELAY-TEAM 
Als Relay-team leg je de afstand af in estafettevorm. Dat houdt in dat 1 deelnemer zwemt, 1 deelnemer 

fietst en 1 deelnemer loopt. Dat kan in 2-tal of in 3-tal. Jij maakt zelf de keuze wie welk onderdeel doet.

Als team krijg je 1 chip en 1 startnummer. Deze moeten in het speciaal ingerichte deel van de wisselzo-

ne worden overgegeven aan de volgende deelnemer. Hierbij is de verkregen startnummerband handig!

Hoe wissel je als Relay-team? 

De zwemmer zwemt de afstand en loopt naar het speciale gedeelte in de wisselzone, hier geeft hij/zij 

de chip over aan de fietser. Deze doet eerst de chip om voordat hij/zij naar de fiets loopt. De fietser legt 

de afstand af en komt terug in de wisselzone. De fietser parkeert eerst de fiets, loopt naar het speciale 

gedeelte in de wisselzone en overhandigt naast de chip nu ook het startnummer! De loper legt de 

loopafstand af.

Als team mag je samen over de finish komen. Spreek dit van te voren goed af.

DRINKPOSTEN
Bij het keerpunt van de looproute staat een drinkpost. Ook op het evenemententerrein staat een 

drinkpost voor de deelnemers en is hier fruit en wat lekkers te krijgen.

AFVAL
Tijdens de triathlon is het verboden om afval weg te gooien op of langs het parcours, op stra�e van 

diskwalificatie. Je kunt afval achterlaten in de wisselzone of in de buurt van de drankpost en het 

finishterrein. Hier zullen diverse afvalbakken aanwezig zijn.

EHBO – REDDINGSBRIGADE – VERKEERSREGELAARS
Tijdens het evenement is er EHBO aanwezig. Op het evenemententerrein staat een EHBO-post, maar 

ze lopen ook over het terrein (en bij het fietsonderdeel op de motor). In het water wordt er door de 

reddingsbrigade toegezien op het deelnemersveld. Daarnaast is er een groep verkeersregelaars op en 

langs het parcours aanwezig. Houd hun aanwijzingen aan én deel eens een complimentje uit! Ook zij 

staan hier vrijwillig.

HYGIËNE
Op het evenemententerrein zijn diverse toilet units geplaatst. Ook is er een tent bij de wisselzone 

beschikbaar om je in om te kleden. Er is GEEN douche aanwezig! Persoonlijke bezittingen kunnen NIET 

in bewaring worden gegeven, maar wel achtergelaten worden in de wisselzone.

UITSLAGEN
De uitslagen worden verzorgt door MyLaps, deze zullen zo snel mogelijk na het evenement op de 

website van Triathlon Zaanstad gepubliceerd worden.
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D� ��ia��l�� �p�� i� ����i�h� ����� vo�� �� �� �� �e��l� ���� �es� 

s��ic�, da�r�� ��n� �� ���r�n��� ��� �����i�h� v�� �� ��l�n�����-

s�� “���� ��bo���” ��� �� �� �e��� ��v�� z�� m�e��� ������ �l� 

�e� g�a� �� ma���i���� �� �e�ra� ��j��n� ���� �eds���j� .

1) V�l� �e� ������ p�rc��r�.

Weg������� . A��� ��������r� ���� ��l� ��r�n�wo�r������ vo�� �e� 

��is� ��eg��� v�� �e� p�rc��r�. Ui��ra�r� i� �� ���e��������n� �� 

���� �� ��������i��r� a�����i� l�ng� �e� p�rc��r�, ma�� ��� �l� 

��������� ��n� ��n���r�n�wo�r������ . L�e� �� �u� g�e� ��!

2) N�e� st������ .

H�u� �l��j� v�ld��n�� afst�n� �� �� vo�rg�n��� (c�. 10 �e��� 

�u������m��), �� �l� �� ��ha���: d�� da� ������ 20 �ec�n��� . 

W�r� �� �n��ha�l�, d�� l�a� �� �� ���� (=������ 5 �ec�n���) 

���u�z����� �� ��� 10 �e��� �u������m�� �� ���� i�.

3) C�e�� vo�ra� �� �et�.

D� �fi�i�l� d��� da� o�� ��� �� ��rs�� ��e��-�� �� �� �i���z���, 

�� �l� �� d�� ������ da� �� �et� �e���is�� ��e� �� �r�� i� (��. �� 

������ � �� s�u��) d�� k�� �� ��e� ������ �� k�� �� ��e� ���-

d��� . T��: L�a� vo�ra� no� ��� ���� ��e�� d��� ��� �� �et���m����!

4) Ba��ut� �� �et����� ���� �����i�h�!

T�j��n� �e� ������� �ra��� ���� ��������r� �����i�h� �� 

K�Ka��l�� ba��ut�. Da��n�as� i� o�� ��� g�ed�����r�� �et����� 

�����i�h�. D��� d�� �� n� �e� ������� ��rs� �� �� pa� da��n� 

p�� �� �� �et�. E� n� �e� �et���: ��rs� �et� �e�h�n��� , da��n� 

���� lo�m���� �� afd��� .

5) Lo� ���e� ��l� ��.

H��� v�� ��i��na� i� ��e� t�e�esta�� . Du� �l� �� ��� ����� b�n� 

��b�: ��l� ����i����� � �l����� . He� ������� ma� �� ��e� 

��������� .

R�G��S
W�� ma� �� ���� ���j��� v�� �e��-a��e��� (�l� �� �����ns�� da��n� ��l� no� ��r��� ������), v�� �fi�i�l� � v���i� �� �rg��isa��� (wa� �� ���vo�����l� va�� �� vo�� a��e��� d��� �� �� ���z�r��ng�pos���).

6) Wi���z��� = l���� .
I� �� �i���z��� ma� no�i�, ma�� d�� o�� no�i� w�r��� ���ets�.Al� �� v�� �� �rg��isa��� ��� vas�� ���� �� �� �i���z��� t����-���l� ���jg�, �OET �� ���� o�� ��������� .

7) Dr�a� �� st��������.
J� ���jg� v�� �� �rg��isa��� ��� st��������, �i� m�e� �� �n��-����ig� �ra��� (�u� no�i� �� ������� � v�����) �� a�� �� ��i�� . He� st�������� ���� �� ��j��n� �e� �et��� �� �ra��� �� �� �u� �� ��j��n� �e� h�r�l���� �� �� ���� . H���vo�� ��� �� �� st��������b�n� ��������� .

8) G��� o�rd���e�, �ead�et� � ac�i�� c�m�.
B�� �� ��� �� �r����n��� ����n� �� �e� ������ �� �� �et��� � �� l����? Le� �� d�� ��: �� ��� ��ia��l�� �eds���j� ma� �e� ��e�. J� ma� ��j��n� �e� �et��� � �e� l���� ��et� �� � �� �� ���� ������ . E�� �n���� �e��-gad�e� ��� �� ��� ��� ��ia��l�� ��e� ma� m��-����� , i� ��� ac�i��-c��. N�e� �� �� �et�, �� �� ����� ��e� �� �� ����. G���e� v�� �� �m����n�!

9) H�u� �e� s�ho�� .
A�v�� h�� �� ��� �� . G���e��� ��? St�� d�� �� ���p����n� ���� �� �� ��i��i� �otda� �� ��� ��� ���z�r��ng�pos� k�m� wa�� �� ´� �e� k�� go���� . J� go�i� ���� ���p����n��� � �id�n� z�ma�� l�ng� �e� p�rc��r� �e�. 

10) B��j� �p���e�!
H�u� �� a�� ���� �e��l� w�n� �n��r� lo�� �� �e� �i�ic� �� ��� ka�� �� ���j��� �e� ��� �����h���n�� s�ra�.

R�G��S
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