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VOORWOORD 

De Midzomer Triathlon wordt georganiseerd door de stichting 
Midzomertriathlon Leidschendam, een organisatie bestaande uit 
leden van Duursportvereniging TTL. 
Het is ons doel om een laagdrempelige wedstrijd te organiseren 
waarbij deelnemers op een gezellige, ontspannen manier kennis 
kunnen maken met de triathlonsport. Het streven is hierbij om 
zoveel mogelijk mensen uit de regio Leidschendam-Voorburg bij 
het evenement te betrekken. Dit doen we onder andere door het 
stimuleren van deelname van plaatselijke jeugd die zich via hun 
school in kunnen schrijven.  
Na een afwezigheid van twee jaar keert de Midzomer Triathlon 
weer terug op de kalender. We hebben besloten om ons 
evenement weer in recreatiegebied Vlietland te houden. Dit 
betekent zwemmen in het meer bij dit recreatiegebied, fietsen 
langs de Vogelplas en de Vliet, lopen door het recreatiegebied.  
 
In dit informatieboekje vind je alles over het parcours en 
faciliteiten daaromheen. 

 
We wensen je een gezellige, sportieve wedstrijd toe! 
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ORGANISATIE 

Sander Geerlings Voorzitter 

Roel van den Hoek Penningmeester en secretaris 

Rob de Wit  

Hans Beukema  

Jan Vermond  

 

Parcourscoördinatoren 

Jeroen Bergmans Parcourscoördinator zwemmen  

Thijs-Jan Gebrands Parcourscoördinator fietsen  

Arie Franke Parcourscoördinator lopen  

Xander Hendricx Chef parc fermé 

 
info@midzomertriathlon.nl 

 

Met medewerking van 
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Gouden sponsors 
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Zilveren Sponsors 
 

 
 

 
 
 

 
Vrienden 
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ALGEMEEN 

 

Datum 
De Midzomer Triathlon, kortweg MZT, wordt traditioneel 
gehouden rond de langste dag van het jaar. In 2022 is dit op 
vrijdag 24 juni.  
 
Start 
De startlocatie is gelegen in recreatiegebied Vlietland. 
 
Inschrijving en kosten 
De inschrijving is geopend tot één week voor de wedstrijd. 
Mochten er na de voorinschrijving nog startbewijzen beschikbaar 
zijn, dan wordt dat enkele dagen voor de wedstrijd op de website 
bekend gemaakt. Inschrijven kan via de site van de Nederlandse 

Triathlon Bond (NTB): https://mijn.triathlonbond.nl/external/events/ 
 
Tijdwaarneming 
Tijdens de wedstrijd wordt de tijd bijgehouden met behulp van 
Mylaps Sports Timing. De deelnemer ontvangt op de 
wedstrijddag bij aanmelding een bandje met een chip die om de 
enkel zal moeten worden bevestigd, mocht die geen eigen chip 
hebben. Trio’s krijgen 1 chip die zal moeten worden doorgegeven 
in de wisselzone. De uitkomsten zullen snel na de wedstrijd door 
Mylaps worden gepubliceerd. Er zal een link naar de resultaten 
op de MZT website worden geplaatst.  
 
Deelnemersinformatie 
Meer informatie is te vinden op de website: 
www.midzomertriathlon.nl 
 
Triathlon 
De MZT 2022 start met de scholieren en jeugd. Daarna starten 
de dames, heren en trio’s in een aparte startserie. 

https://mijn.triathlonbond.nl/external/events/
file:///C:/Users/JVermond/Downloads/www.midzomertriathlon.nl
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STARTLIJSTEN 
De startlijsten zullen uiterlijk een week van tevoren bekend 
worden gemaakt op de website. De deelnemers wordt gevraagd 
om van tevoren vast het startnummer op te zoeken om de 
aanmeldprocedure op de wedstrijddag zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. 

STARTTIJDEN 

 serie tijd startnummers 

1 Jeugd 18.15 uur 1-100  

2 Dames Heren en 
Trio’s 

19.15 uur 101-200 

 

AFSTANDEN 

 Zwemmen Fietsen lopen 

Jeugd 250 m 13,5 km 2,5 km 

Volwassenen 500 m 27 km 5 km 

 

AANMELDEN 

Jeugd kan zich aanmelden vanaf 17.00 uur. Volwassenen kunnen 
zich aanmelden vanaf 18.00 uur. Deelnemers dienen zich 
uiterlijk 30 minuten voor de start te melden. U ontvangt een 
envelop met een startnummer, een sticker voor op de fiets, een 
badmuts en een chip met enkelbandje. De jeugd ontvangt een 

startnummerband, die samen met de chip bij het verlaten van 
de parc fermé moet worden ingeleverd. De aanmeldtent is te 
bereiken vanaf parkeerplaats Pijlkruid in recreatiegebied 
Vlietland.  
 
 
 

 
 
 

https://www.duursportverenigingttl.nl/mzt/
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WISSELZONE 

De jeugd kan vanaf 17.15 uur op vertoon van hun startnummer 
de wisselzone in. Volwassenen kunnen op vertoon van hun 
startnummer vanaf 18.30 uur de wisselzone in.  
Zorg ervoor dat de sticker op de fiets is geplakt en dat uw helm 
op uw hoofd zit met het riempje vast. Uw plaats in de wisselzone 
is genummerd en correspondeert met uw startnummer. Na de 

wedstrijd kunt u op vertoon van uw startnummer uw fiets weer 
ophalen.  
De wisselzone wordt tot 21.30 uur bewaakt.  
 

EHBO EN VERZORGING 

Op alle onderdelen van de triathlon staat EHBO paraat: 
 

Zwemmen Reddingsbrigade Leidschendam 

Fietsen Reddingsbrigade Leidschendam 

Lopen Reddingsbrigade Leidschendam 

 
 
In het finishgebied is limonade en water beschikbaar en er wordt 
iets te eten aangeboden. 
 
  

PARCOURS 

Gemoedelijk, waterrijk, kleinschalig, gezellig: het zijn slechts 
enkele van de vele goede redenen om het recreatiegebied 
Vlietland te bezoeken. Ze vormen de groene longen tussen 
Leidschendam en Leiden.  Klik hier voor een interactieve kaart 
met ons parcours.  
 
Zwemmen 
In het meer bij het recreatiegebied. De jeugd zwemt een korte 

route (keren bij de eerste boei), volwassenen zwemmen om de 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IGqIfSd_OYxg2cCkheK5sn-Pw9Q2eRVw&ll=52.0825295365253%2C4.400680453733685&z=16
https://www.google.com/maps/@52.1211172,4.4554187,15z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1VFx8Ocm7wodknzVhLxIB-cHPXKHB1sE
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tweede boei heen. Er zijn kano’s in het water, om u te begeleiden 
en in geval van nood te helpen.  
Houd de boeien dus rechts!  
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Fietsen 
Het fietsparcours is twee rondes rondom Vlietland en de 
Vogelplas. Op de grote kruisingen staan verkeersregelaars, maar 
het parcours is NIET afgesloten voor ander verkeer. Houd dus 
ten alle tijden rekening met overig wegverkeer en volg de 
normale verkeersregels. 
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Lopen 
De looproute gaat langs het strand over een grindpad. Daarna 
volgt een steile brug. Het keerpunt bevindt zich vlak na die brug 
bij een pilon. Er staan daar vrijwilligers. De jeugd legt dit 
parcours 2 keer af en volwassenen doen dit 4 keer.  
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AFSLUITINGEN 

Op de dag van de wedstrijd worden er geen wegen afgesloten. 
Houdt dus rekening met verkeer op de hele route. 
Verkeersregelaars proberen waar mogelijk het verkeer te 
reguleren.  
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REGELS 

 

Zwemmen 
Het zwemmen vindt plaats in recreatiegebied Vlietland. Het 
dragen van de door ons verstrekte badmuts is verplicht. Een 
wetsuit is toegestaan maar niet verplicht. Deelnemers zijn 
verplicht via het strand te water te gaan en via het strand het 
water weer te verlaten.  
 

 
 

 
 
 
 
Fietsen 
Bij het fietsen is een fietshelm verplicht! De deelnemers aan de 
jeugdtriatlon die zelf geen helm hebben kunnen een helm lenen 
van de organisatie. Als je als jeugddeelnemer wel een helm hebt, 
neem deze dan mee. De leenhelm lever je weer in als je je fiets 
ophaalt. U mag pas gaan fietsen als u over de lat bent. Bij het 

fietsen dient het startnummer op de rug te worden gedragen. 
 
De fietsronde is 13,5 km lang. Dus 1 ronde voor de jeugdtriatlon 
en 2 voor de 1/8 triatlon. Vanaf de wisselzone is een kort 
aanloopstuk van ongeveer 50 meter. Het fietsparcours loopt 
grotendeels over fietspaden. Let op: het parcours is niet volledig 
voor het overige verkeer afgesloten (zie ook de eenrichtingsroute 
op voorgaande pagina). Vrijwilligers houden de kruisingen zoveel 
mogelijk vrij. Het parcours heeft op enkele plekken scherpe 
bochten. Daar kan niet hard worden gereden. Deze bochten 
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worden aangegeven door vrijwilligers. Verder kent het parcours 
enkele hobbels in de weg; ook deze zullen we zoveel mogelijk 
markeren. Ten slotte is het parcours op sommige plekken smal. 
 

 
 
Pas je fietsgedrag aan het parcours en aan je medesporters en 
andere weggebruikers aan. Dit geldt voor de snelle fietsers die 
bij het inhalen zeer alert moeten zijn, maar ook voor de minder 
snelle fietsers die goed rechts moeten houden. 
 

Voorts is stayeren niet toegestaan. Dat betekent dat je minimaal 
12 meter afstand moet houden tot je voorganger. Juryleden van 
de Nederlandse Triathlon Bond zullen op het naleven hiervan 
toezien. Maar we gaan ervan uit dat zij niet hoeven op te treden 
tegen stayeraars, want triatlon is tenslotte een individuele sport! 
Daarnaast is stayeren op het parcours ook gevaarlijk. LET OP! er 
zijn strenge regels vanuit de NTB: 

Stayeraanpak in 2022: de strafbox 
Met de introductie van het ITU-wedstrijdreglement 2017 wordt 

er in alle Nederlandse wedstrijden gewerkt met de strafbox bij 
het fietsen. De strafbox bij de MZT bevindt zich aan het einde 
van het fietsparcours, vlakbij de in/uitgang van het parc fermé. 

Wat houdt dit in de praktijk in? 
Als een atleet betrapt wordt op stayeren, dan wordt een blauwe 
kaart getoond. Hij of zij moet zich dan in de eerstvolgende 
strafbox (die langs het einde van het fietsparcours vlak voor 
het parc fermé opgesteld staat) melden om de tijdstraf uit te 
zitten.  
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Vergeet een atleet zich te melden in de strafbox? Dan wordt de 
niet-uitgezeten tijdstraf direct omgezet in een diskwalificatie. 

Alle uitgedeelde gele en blauwe kaarten worden door officials 
geregistreerd. Deze registratie wordt na de wedstrijd gelegd 
naast de registratie van de uitgezeten tijdstraffen. 

Inhalen 
Mocht je iemand gaan inhalen en dus binnen de 12m-zone 
komen, dan moet het inhalen afgerond zijn binnen 30 seconden 
(of, als je de inhaalpoging staakt, binnen 30 seconden weer 10m 

afstand). 
Als je binnen 30 seconden voorbij iemand bent (en dat ben je al 
wanneer jouw voorwiel het voorste van de twee is) dan heeft de 
ingehaalde atleet 30 seconden de tijd om weer voldoende 
tussenruimte te creëren (ca. 12 meter). 
 
Overige fietsinformatie 
Tijdens het fietsen zijn er geen verzorgingsposten. EHBO wordt 
verzorgd door een mobiele dienst. Meld je bij een 
verkeersregelaar als je EHBO nodig hebt.  
 
Fietsen met muziek op/oortelefoontjes is niet toegestaan. Het is 
verplicht om het bovenlijf bedekt te hebben tijdens het fietsen  
 
Lopen 
Bij het lopen moet het startnummer aan de voorzijde gedragen 
worden. Het parcours is niet zo breed, dus ook hier rekening 
houden met je snellere of langzamere medesporters. 
Langzamere lopers moeten goed rechts houden. Het is verplicht 
het bovenlijf bedekt te hebben tijdens het lopen.  
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Finish 
Het finishgebied is alleen toegankelijk voor deelnemers en 
wedstrijdleiding. Loop na de finishlijn even door zodat de finish 
vrij is voor andere deelnemers die willen finishen.  
 
Alle regels nog even in het kort 

● parc fermé/Wisselzone alleen voor deelnemers 
● Sticker met je startnummer goed op uw fiets plakken 
● Tijdens fietsen startnummer op de rug (bevestig nummer 

aan elastieken band) 
● Eerst helm op, dan pas de fiets pakken 
● In wisselzone niet fietsen 
● Buiten wisselzone opstappen (over de lat) 
● Tussenruimte tijdens fietsen minimaal 12 meter 
● Rechts houden zodat snellere fietsers kunnen inhalen 
● Houd rekening met overige weggebruikers! 
● Voor wisselzone afstappen 
● Eerst fiets wegzetten dan helm afdoen 
● Tijdens lopen startnummer aan de voorkant dragen 

(elastieken band draaien) 
● Bij lopen rechts houden 
● Fietsen en lopen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan 
● Na afloop fiets ophalen in wisselzone op vertoon van uw 

startnummer. Dit nummer correspondeert met het nummer 
op je fiets. 

● Leenhelmen inleveren bij ophalen fiets  
● Tijdregistratie chips en startnummerbanden inleveren bij 

het verlaten van parc fermé 
● Houd het gebied schoon, deponeer je afval in de 

vuilnisbakken 
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ROUTEBESCHRIJVING 
 
Het parc fermé is als volgt te bereiken: Vanaf de rijksweg A4 
neemt u de afslag (7) Vlietland/Leiden. U volgt de borden 
Vlietland. Sla rechtsaf als u op Vlietland aan rijdt. Volg deze 
weg (Rietpolderweg) helemaal tot u aan het eind een 
parkeerplaats op rijdt. Hier kunt u parkeren. Bij Voorschoten 
komt u met de fiets in Vlietland door bij het Frans 
Halsplantsoen of de Kniplaan de brug over te gaan. Vanuit 

Leiden en Leidschendam volgt u met de fiets de weg langs de 
rivier de Vliet en de borden Vlietland. 

Houd er rekening mee dat u vanuit Den Haag, Leidschendam en 
Voorburg het laatste deel over het fietsparcours rijdt 
(Oostvlietweg). Kom op tijd! 

 
 
 

 

TOESCHOUWERS 

Het is dit jaar wederom zeer aantrekkelijk om toeschouwers mee 
te nemen. Het recreatiegebied kent in Waterfront een 
aantrekkelijke horecagelegenheid waar deelnemers na afloop 
een hapje en een drankje kunnen doen. Vanaf het terras hebt u 
ook zicht op het zwemparcours en het finishgebied. 
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SPONSOREN CONTACTGEGEVENS  

 
 

ZwemMee (www.zwemmee.nl) 
Aannemersbedrijf Van Egmond  
Decathlon (www.decathlon.nl) 
Reddingsbrigade Leidschendam 
(www.reddingsbrigadeleidschendam.nl) 
Natuurlex (www.natuurlex.nl) 
Hoogvliet Leidschendam 
Kaskon (www.kaskon.nl) 
 
 

 
 
 
 
  

about:blank
http://www.decathlon.nl/
http://www.reddingsbrigadeleidschendam.nl/
http://www.natuurlex.n/
http://www.kaskon.nl/
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INSCHRIJVEN EN KOSTEN 

 

Inschrijven 
De organisatie van de MZT 2022 heeft voor het evenement de 
benodigde vergunningen aan bij de provincie Zuid-Holland en 
de gemeente Leidschendam-Voorburg aangevraagd. Hierdoor is 
het maximum aantal deelnemers gelimiteerd.  
De inschrijving is geopend tot één week voor de wedstrijd. 

Inschrijven voor deelnemers kan alleen via de site van de NTB: 
www.ntbinschrijvingen.nl.  
 
 
Na inschrijvingen 
Mochten er na de (voor-)inschrijving nog startbewijzen 
beschikbaar zijn, dan wordt dat enkele dagen voor de wedstrijd 
op de website bekend gemaakt. Inschrijvingen ter plekke 
vinden plaats op het principe “wie het eerst komt het eerst 
maalt” en mits het maximum aantal deelnemers niet wordt 

overschreden. Wil je zeker zijn van een startbewijs, schrijf dan 
tijdig in via de hierboven beschreven procedure. 
 
Kosten 
 

Categorie Maximaal 
aantal 

deelnemers 

Kosten bij 
inschrijving 

Kosten bij na 
inschrijving 

Jeugd + 
scholieren 
 

100 5,00 6,-  

Individueel 
18+ 
 
 

250 25,- 34,-  

Trio’s 10 35,-   44,-  
 
 
Het inschrijfgeld kan ter plekke worden voldaan, mits er en 
gepast wordt betaald. 

http://www.ntbinschrijvingen.nl/

