
 

 

 
 
Beste deelnemer,  
 
Leuk dat u/jij meedoet aan onze zesde editie van de Triathlon Luttenberg op zondag 12 juni 2022.  Met deze brief 

hopen wij u vooraf zo goed mogelijk te informeren. 

Bijgaand ontvangt u de lijst met daarop uw startnummer, starttijd enz. Dit jaar worden de tijden wederom 

geregistreerd door middel van chips. Als u een eigen chipnummer heeft en deze nog niet bij de inschrijving hebt 

ingevuld, wilt u deze dan per omgaande nog even doorgeven?  

Start en finish zijn bij het zwembad op het sportpark aan de Heuvelweg in Luttenberg. De routes kunt u vinden op 

onze website: www.triathlonluttenberg.nl en op onze facebookpagina. ’s Morgens kunt u zich melden in de kantine 

van Sporthal de Achterberg, waar u ook uw startnummer en eventuele andere informatie krijgt uitgereikt. Zorg dat 

u ruim op tijd bent, i.v.m. het keuren van uw fiets enz. (ca. half uur voor de start). Als u in het bezit bent van een 

licentienummer van de NTB, dan dient u deze, tezamen met uw legitimatiebewijs, ter controle mee te nemen. 

In bijgaande mail treft u ook een aantal tips en de reglementen aan van de NTB, die wij zullen hanteren. Doe er uw 

voordeel mee. Wel willen we uitdrukkelijk vermelden dat deelname op eigen risico is. Het parcours gaat over de 

openbare weg, die weliswaar geheel is afgesloten, maar houd wel rekening met de aanwonenden. Nog even een 

aanvulling op de regels: de maximale zwemtijd is 28 minuten op de kwart (en 18 minuten op de achtste), i.v.m. het 

wisselen van de heats. Mocht u dan de afstand niet hebben gehaald, dan mag u wel verder met de overige 

onderdelen. 

Ook dit jaar hanteren we de blauwe kaart tegen het stayeren. Meer informatie over deze kaart kunt u eveneens 

vinden op onze website: www.triathlonluttenberg.nl. 

Voor eenieder is een box beschikbaar voor kleding. Mocht het regenen, dan is het handig even een vuilniszak mee te 

nemen om deze box af te dekken. Wetsuits zijn verboden bij een watertemperatuur vanaf 21 graden. Voor de 

kindertriathlon zijn helaas geen leen-helmen beschikbaar. Je zult hiervoor zelf moeten zorgen. 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kun u terecht bij Mathijn Veldkamp (tel. 06-53330106) of via 

triathlon@sporthalluttenberg.nl. Tot slot wensen we u veel succes en hopen dat het zowel voor u als voor ons 

wederom een geslaagd evenement wordt. Wij gaan ervoor, u toch ook?  

Organisatie Triathlon Luttenberg 
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