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https://winkels.run2day.nl/winkels/amersfoort/
https://www.amersfoort.nl/home.htm
https://sro.nl/
https://amerena.nl/
https://www.triathlonbond.nl/
https://www.triathlonbond.nl/over-ntb/nieuws/wie-kruipt-in-de-huid-van-tristan-en-trisha/
https://www.studiodebeer.com/
https://www.possystems.nl/
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Belangrijke informatie 
 

Adres 
Het adres van Sportcomplex Amerena is: 

De Velduil 2 

3815 LX  Amersfoort 

+31 33 888 1730 

https://amerena.nl 

 

 

 

Parkeren 
De Amerena beschikt over een eigen parkeergarage met ruim 200 parkeerplaatsen - 

https://amerena.nl/over-amerena/bereikbaarheid/ 

Ook bieden de omliggende wijken parkeergelegenheid. Op sommige plaatsen is het parkeren 

voorbehouden aan vergunninghouders en op andere plaatsen moet u betalen. Om de teleurstelling 

van een parkeerboete na een sportieve dag te voorkomen is het advies om op de website 

https://amersfoort.parkeerservice.nl e.e.a. na te lezen over parkeren in Amersfoort. 

  

https://amerena.nl/
https://amerena.nl/over-amerena/bereikbaarheid/
https://amersfoort.parkeerservice.nl/
https://goo.gl/maps/9i5jw7omwU12
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Wedstrijdsecretariaat 
Wanneer je de Amerena inloopt zie je vrijwel direct het wedstrijdsecretariaat aan de linkerzijde van 

de gang waarin je loopt. Het wedstrijdsecretariaat is vanaf 11:45 uur geopend. 

Bij het wedstrijdsecretariaat krijg je een envelop met daarin je startnummer, een tasje en een 

tijdregistratie-chip met een tie-wrap. Controleer of je startnummer overeenkomt met het 

startnummer dat op het tasje is geplakt. De chip is gekoppeld aan je startnummer. 

De chip bevestig je met de tie-wrap aan je hardloopschoen. Voor duo’s geldt dat de hardloper de 

chip aan zijn of haar hardloopschoen bevestigt. 

Op internet kun je een korte instructiefilm bekijken: https://www.etutrecht.nl/CHIP_Uitleg.htm 

De geleende chip moet je direct na het passeren van de finish inleveren. Een vrijwilliger zal je 

helpen de chip van de schoen los te maken. Bij verlies of het niet inleveren van de chip zijn wij 

genoodzaakt om de kosten van de chip, € 10,00, in rekening te brengen. 

Tijdens het lopen moet het startnummer duidelijk zichtbaar op de buik worden gedragen. 

Tijdens je inschrijving heb je óf een daglicentie aangeschaft óf heb je aangegeven dat je over een 

atletenlicentie beschikt. Deze laatste licentie kan zijn een wedstrijdlicentie AU, -KNWU, -KNZB of 

een licentie buitenlandse triathlonbond of een atleten-, jeugd-, proef-, proeflicentie jeugd van de 

NTB. Wanneer je je wedstrijdbescheiden ophaalt dan moet je deze licentie aan de vrijwilligers van 

het wedstrijdsecretariaat kunnen tonen. 

Als je geen geldige licentie kunt overleggen (een daglicentie hoeft niet getoond te worden), dan 

moet je alsnog een daglicentie aanschaffen om aan de Keistad Zwemloop deel te kunnen nemen. 

De kosten voor een daglicentie voor de KWART en ACHTSTE afstand bedraagt € 4,50. Voor de 

MINI-LANG zijn de kosten € 1,50 en voor de MINI-KORT € 0,75. Je kunt dit bedrag contant 

afrekenen of met pin betalen. 

Uitgebreidere informatie hierover op https://www.triathlonbond.nl/leden/vragen-over-lidmaatschap 

 

Omkleden en achterlaten eigendommen  
In het zwembad kun je vrij gebruik maken van de aanwezige omkleedruimten. In de omgeving van 

de omkleedruimten zijn kluisjes aanwezig waarin je je kleding kunt opbergen. Het gebruik van een 

kluisje is gratis. 

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van je 

eigendommen. 

Wanneer je na het zwemmen jezelf wilt omkleden kan dat alleen in de omkleedruimten. 

 

Corona maatregelen  
Op dit moment gelden geen afwijkende of aanvullende Corona maatregelen. Voor de laatste 

informatie verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport 

  

https://www.etutrecht.nl/CHIP_Uitleg.htm
https://www.triathlonbond.nl/leden/vragen-over-lidmaatschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
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Parcours 

Wisselzone 
Vanwege de te verwachte drukte en om te voorkomen dat andere deelnemers in hun race worden 

gehinderd, doen we een dringend beroep op jou om je te houden aan de tijden waarop je de 

wisselzone in kunt. Deze tijden kun je vinden in het tijdschema verderop in deze 

deelnemersinformatie. 
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Als je de kleedruimte verlaat en het zwembad betreedt om naar de wisselzone te gaan, moet je 

achter de banentellers langs lopen. De wisselzone ga je aan de rechterzijde binnen (tribunezijde), 

zodat je atleten die gaan wisselen van zwemmen naar hardlopen niet hindert. Zij gaan aan de 

badrand-zijde de wisselzone in. 

In de wisselzone kun je je hardloopschoenen, je startnummer en indien gewenst een handdoek en 

shirt neerleggen. Vanwege de beperkte ruimte is het niet toegestaan om andere spullen daar neer 

te leggen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deze spullen weg te halen. 

Na het zwemmen stop je de zwembril, je handdoek en eventueel je shirt in het tasje dat je samen 

met je startbescheiden krijgt. Wanneer je aan het looponderdeel bezig bent, worden de tasjes door 

vrijwilligers bij het wedstrijdsecretariaat neergelegd. Na de wedstrijd kun je op vertoon van je 

startnummer je tasje ophalen. Spullen die niet in een tasje zijn gestopt, worden in een grote bak 

verzameld. Na de wedstrijd kun je daar je spullen uitzoeken. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de 

organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies van spullen. 

15 minuten na de finish van de laatste deelnemer wordt het wedstrijdsecretariaat gesloten. Niet 

opgehaalde spullen worden bij AV Triathlon opgeslagen. 

Indien je na het zwemmen gebruik wilt maken van de kleedruimte, is dat toegestaan op 

voorwaarde dat je je hardloopschoenen pas aandoet in de wisselzone; dus eerst omkleden in de 

kleedruimtes en daarna je schoenen aantrekken in de wisselzone. Het is niet toegestaan om met 

hardloopschoenen het zwembad te betreden behalve van de wisselzone naar de start van het 

loopparcours. 
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Zwemmen 

Er wordt gezwommen in het 50 meter bad van sportcomplex De Amerena. Op verschillende 

plaatsen in het sportcomplex hangt de baanindeling. Op het moment dat de deelnemers van een 

vorige serie het water hebben verlaten, meld je je bij de vrijwilliger die bij de baan staat waarin jij 

ingedeeld bent. Van hem of haar krijg je een gekleurde badmuts. Het dragen van deze badmuts is 

verplicht. Het gebruik van een eigen badmuts is toegestaan mits deze onder de gekleurde badmuts 

van de organisatie wordt gedragen. 

Inzwemmen is toegestaan vanaf het moment dat alle deelnemers van de vorige serie het water 

hebben verlaten en tot uiterlijk 5 minuten voor de start van jouw serie. 

De start van het zwemmen geschiedt vanuit het water en elke deelnemer dient voordat hij van start 

mag gaan lichaamscontact te hebben met de korte zijde van de zwembaan op het moment van het 

startsignaal. Duiken, afzetten van de bodem en/of lopen in het water zijn niet toegestaan. 

De banentellers tellen en noteren het aantal banen dat je gezwommen hebt. Op het moment dat je 

aan je laatste twee banen gaat beginnen, krijg je een tikje op je hoofd met een rubberen slang van 

een van de banentellers. Dit is voor jou het teken dat je aan de laatste 100 meter begint. Wanneer 

je de badrand aantikt na de laatste baan, wordt je zwemtijd genoteerd. De zwemtijd wordt later in 

de einduitslag opgenomen. 

Na het zwemmen mag je het water uitsluitend verlaten via de badrand aan de korte zijde van het 

zwembad. Het gebruik van de trapjes aan de lange zijden is niet toegestaan. Verwacht je 

problemen te hebben om het zwembad uit te komen, geef je dat voor de start aan bij de 

banentellers. Zij zullen in dat geval ondersteuning bieden. 

Hardlopen in het zwembad is verboden vanwege de extreme gladheid van de vloer. 

De door de organisatie verstrekte zwemcap moet je direct na het verlaten van het 

zwemwater in de ton gooien die bij de banentellers staat. 

De deelnemers aan: 

• Jeugd & Junioren Circuit - Jeugd zwemmen tien banen - 500 meter 

• Jeugd & Junioren Circuit - Junioren zwemmen twintig banen – 1.000 meter 

• de kwart zwemloop (vanaf 18 jaar) zwemmen twintig banen - 1.000 meter 

• de achtste zwemloop (vanaf 14 jaar) zwemmen tien banen - 500 meter 

• de mini-lang zwemloop (tot en met 15 jaar) zwemmen vier banen - 200 meter 

• de mini-kort zwemloop (tot en met 11 jaar) zwemmen twee banen - 100 meter 

 

Duo’s 

Bij de nooduitgang van het zwembad, tijdens de wedstrijd de start van het looponderdeel, is het 

wisselvak voor de duo’s. Tijdens het zwemonderdeel staat de deelnemer die het looponderdeel 

doet in het wisselvak te wachten tot hij of zij door de zwemmer wordt aangetikt. Op dat moment 

mag de hardloper aan zijn onderdeel beginnen. 

De hardloper heeft de tijdregistratiechip aan zijn of haar schoen bevestigd. 
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Lopen 
Het loopparcours is op de eerste 50 meter na geheel verhard en bestaat voor het grootste deel uit 

een heen en weer stuk. Houd daarom rekening met tegenliggers! 

Loopparcours Keistad Zwemloop: 

Na het verlaten van het zwembad volg je het voetpad naar rechts om kort daarna linksaf te slaan. 

Je loopt nu door het Waterwingebied. Op het eind ga je rechtsaf de Rustenburgerweg op. Na 

enkele tientallen meters passeer je de Weg van de Vrijheid. Vanaf dit punt krijg je te maken met 

deelnemers die op de terugweg zijn. 

Net na de kruising met de Weg van de Vrijheid is het keerpunt voor de serie Mini-Kort (    ) 

De deelnemers aan de overige series volgen de Rustenburgerweg tot aan de Oude Lageweg, op 

deze plaats is dit een breed fietspad. Hier sla je rechtsaf.  

Na het tweede viaduct is het keerpunt voor de series Mini-Lang en JJC-Jeugd (    ) 

De andere series volgen het fietspad tot na de spoortunnel. Vervolgens ga je links af het fietspad 

op langs de spoorlijn. Op het 2,5 km punt is het keerpunt (    ) 

Op de keerpunten krijg je van een vrijwilliger een lintje als bewijs dat je je keerpunt hebt 

gerond. Je volgt de afgelegde route terug tot aan de Weg van de Vrijheid. Hier ga je linksaf tot de 

Hogeweg. Vervolgens ga je rechtsaf het fietspad op. Je loopt langs de Amerena. Na de Amerena 

sla je rechtsaf. Je loopt voor de ingang van de Amerena langs. Vlak voor de ingang van 

parkeergarage finish je of loop je door en ga je rechtsaf voor een tweede ronde. 

De ontvangen lintjes lever je in de finish bij een vrijwilliger. De vrijwilliger noteert je startnummer en 

het aantal ingeleverde lintjes. 
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De deelnemers aan: 

• Jeugd & Junioren Circuit Jeugd lopen één halve ronde – 2.500 meter - 

• Jeugd & Junioren Circuit Junioren lopen één ronde – 5.000 meter -  

• de kwart zwemloop (vanaf 18 jaar) lopen twee ronden – 10.000 meter -  

• de achtste zwemloop (vanaf 14 jaar) lopen één ronde – 5.000 meter -  

• de mini-lang zwemloop (tot en met 15 jaar) lopen één halve ronde – 2.500 meter - 

• de mini-kort zwemloop (tot en met 11 jaar) lopen één kleine ronde – 1.250 meter -  

Overeenkomstig het NTB-regelement is het weggooien van afval op andere dan de hiervoor 

ingerichte plaatsen, de zogeheten afvalzones, verboden. Op het loopparcours: bij het keerpunt van 

de grote ronde en bij de drinkpost naast de Amerena kun je afval weggooien. 

Wanneer je afval op andere plaatsen op het parcours weggooit zal je gevraagd worden om het afval 

op te rapen en mee te nemen naar een afvalzone. 

 

Finish 
Na het passeren van de finish krijgen de deelnemers aan de MINI Keistad Zwemloop hun 

herinneringsmedaille. Voor de overige series vindt in de omgeving van de finish de prijsuitreiking 

plaats. 

Direct na de finish neemt een vrijwilliger de keerpunt-lintjes in en de tijdregistratiechip in. Let hierbij 

op dat de chip met een tie-wrap vast zit en de vrijwilliger deze met een tang zal moeten losknippen! 

De prijsuitreiking vindt plaats zo snel als mogelijk is nadat de eerste vijf atleten in een serie de finish 

zijn gepasseerd. 

 

Tijdwaarneming  
De tijdwaarneming wordt gedaan door ETU. Deelnemers krijgen een leenchip met tie-wrap bij het 

afhalen van hun startnummer. De chip moet met de bijgeleverde tie-wrap aan de hardloopschoen 

worden bevestigd. Zie instructiefilm https://www.etutrecht.nl/CHIP_Uitleg.htm 

Registratie vindt plaats bij het ingaan van een volgende ronde en bij het passeren van de finish. 

Let op: 

De geleende chip moet je na de wedstrijd bij de finish inleveren bij de organisatie. Een vrijwilliger 

helpt je met het losmaken van de chip van de schoen. Bij verlies of het niet inleveren van de ETU 

chip worden achteraf de kosten van de chip, € 10,00, in rekening gebracht. 

  

https://www.etutrecht.nl/CHIP_Uitleg.htm
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Tijdschema 
 

11:45 uur Wedstrijdsecretariaat open 

11:45 uur Omkleedruimten open 

12:45 uur Wisselzone open voor deelnemers JEUGD & JUNIOREN Circuit 

13:00 uur Zwemwater voor deelnemers aan de Keistad Zwemloop toegankelijk 

13:15 uur  Start Jeugdserie – Jeugd & Junioren Circuit 

13:35 uur Start Juniorenserie – Jeugd & Junioren Circuit 

13:40 uur Wisselzone open voor deelnemers KWART Zwemloop 

~14:00 uur Prijsuitreiking Jeugd – Jeugd & Junioren Circuit 

14:10 uur Start 1ste serie Kwart Keistad Zwemloop 

~14:30 uur Prijsuitreiking Junioren – Jeugd & Junioren Circuit 

14:35 uur Start 2de serie Kwart Keistad Zwemloop 

14:40 uur Wisselzone open voor deelnemers ACHTSTE Zwemloop 

15:15 uur Start 1ste serie Achtste Keistad Zwemloop 

15:15 uur Wisselzone open voor deelnemers MINI KORT & LANG  Zwemloop 

~15:35 uur Prijsuitreiking serie Kwart Keistad Zwemloop 

15:45 uur Start 1ste serie Mini-lang Keistad Zwemloop 

15:45 uur Start 1ste serie Mini-kort Keistad Zwemloop 

~16:00 uur Prijsuitreiking serie Achtste Keistad Zwemloop 

16:30 uur Wedstrijdsecretariaat gesloten 
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Prijsuitreiking en categorieën 
Bij voldoende deelname in een serie wordt bij het opmaken van de uitslag voor de prijsuitreiking in 

de verschillende series onderstaande categorieën aangehouden: 

Serie Categorie Podium Minimaal aantal 

deelnemers 

Kwart Keistad Zwemloop 

Heren overall 1 t/m 3 10 

Dames overall 1 t/m 3 10 

Achtste Keistad Zwemloop 

Heren overall 1 t/m 3 10 

Dames overall 1 t/m 5 10 

 

Prijzen in de verschillende categorieën worden alleen uitgereikt bij voldoende deelname 

in een categorie. 

Deelnemers aan de Mini Keistad Zwemloop krijgen een herinneringsmedaille direct na 

de finish. 

De prijsuitreiking vindt plaats op het finishterrein. 
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Reglement en aansprakelijkheid 
De Keistad Zwemloop is een multisport evenement dat volgens het reglement van de NTB wordt 

gehouden. Het volledige reglement is te vinden op de website van de NTB: 

https://www.triathlonbond.nl/over-ntb/reglementen/ 

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-reglementen-wedstrijdreglement.pdf. 

Veel gestelde vragen over het reglement zijn eveneens in te zien op de website van de NTB: 

https://www.triathlonbond.nl/over-triathlon/vragen-over-regels/ 

Uitzonderingen op het reglement kunnen alleen na overleg met de verantwoordelijke 

bondsgedelegeerde van de NTB. De organisatie verwacht van de deelnemers dat zij op de hoogte 

zijn van de NTB-reglementen. 

Deelnemers zijn via de NTB verzekerd. Let op: je deelname aan de wedstrijd geschiedt op eigen 

risico. Op de openbare weg ben je een verkeersdeelnemer. Volg de aanwijzingen van de 

vrijwilligers te allen tijde op en neem geen onnodige risico´s gedurende de wedstrijd. 

Vanwege de gemaakte kosten in de voorbereiding naar de wedstrijd zal restitutie van het 

inschrijfgeld niet altijd plaatsvinden. Het moment waarop een deelnemer zich afmeldt is bepalend 

voor de hoogte van het terug te betalen bedrag. 

Bij een afmelding 

voor 27 januari 2022 wordt 

100% minus administratiekosten 

van het inschrijfgeld 

gerestitueerd 
vanaf 27 januari 2022 tot 6 maart 2022 

wordt 50% minus administratiekosten 

vanaf 6 maart 2022 wordt 0% 

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande zoekgeraakte kleding of 

andere spullen. Dit geldt ook voor schade opgelopen aan kleding of andere spullen. 

 

En vergeet niet … 

https://www.triathlonbond.nl/over-ntb/reglementen/
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-reglementen-wedstrijdreglement.pdf
https://www.triathlonbond.nl/over-triathlon/vragen-over-regels/

