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9045 PT  BEETGUMERMOLEN
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Partner BronSnijder Triatlon 2022 

Welkom in Stiens!

We zijn blij dat we na één september editie dit jaar de 15e editie van Triatlon Stiens mogen organiseren. 
Vrijdag 24 juni is de jeugdtriatlon en zaterdag 25 juni is de triatlon. Trots zijn we dat ook dit 
jaar BronSnijder Woninginrichting aanhuis weer onze hoofdsponsor is.

De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt om jou ook dit jaar weer een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Vanaf deze plaats willen we in het bijzonder al onze sponsoren en vrijwilligers hartelijk danken voor hun 
bijdrage en inzet. Zonder hen is er geen triatlon mogelijk!

In dit programmaboekje vind je alle wedstrijdinformatie. Lees deze aandachtig door.

Veel succes met de laatste voorbereidingen en we kijken er naar uit om je dit weekend in 
Stiens te begroeten.

Met sportieve groet,

Bestuur Stichting Triatlon Friesland
Bouke Fennema, Henk Hoekman, Jeffrey Rietbroek, Sanne Steenbrink, Geeske Hooghiemstra 
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Kantooradres   Juckemaleane 10
Postadres      Postbus 70
              9050 AB Stiens
Telefoon       058 - 257 20 20
E-mail         info@wijnandjager.nl
Internet       www.wijnandjager.nl
KvK           53160592

WEDSTRIJDREGLEMENT

Algemene regels
Alle deelnemers dienen zich aan de wedstrijdregels van de NTB te houden.
Het wedstrijdreglement tref je aan op www.triathlonbond.nl . Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen
van de organisatie op te volgen (wedstrijdleider, juryleden, parkoerscontroleurs etc.).
Gedurende de wedstrijd mag GEEN HULP van derden of anderen worden aanvaard (dus individueel om-
kleden,
banden plakken e.d.).
Een fietshelm is bij het fietsen VERPLICHT; ofwel een door de NTB goedgekeurde helm (ANSI of SNELL);
helmen zijn beperkt verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat.
Verstrekte startnummers dienen zichtbaar te worden gedragen:
- tijdens het fietsen laag op de rug;
- tijdens het lopen op de borst of buik.
Stayeren is verboden evenals afsnijden van het parkoers. Bij de 1e Divisie is stayeren toegestaan.
Controleurs en juryleden zullen langs het parkoers controles uitoefenen en, indien nodig, straffen
opleggen.
Het parkoers wordt zoveel mogelijk verkeersvrij gemaakt. Toch kan er zich verkeer op het parkoers
bevinden. U dient zich dan ook aan de normale verkeersregels te houden. Gedurende de 1e Divisie
wedstrijd is het parkoers geheel verkeersvrij.
In de wisselzone mag niet worden gefietst, vóór de wisselzone wordt dit aangegeven middels een
lijn op de grond.
Wisselen bij trio’s
Trio’s dienen als volgt van deelnemer te wisselen :
- van zwemmer naar fietser:
In het aangegeven gebied in de wisselzone middels het overhandigen van de ‘chip’.
De zwemmer deponeert de badmuts in een daarvoor opgestelde bak en de transponder (‘chip’) dient om
de enkel te worden gebonden (klittenband).
- van fietser naar loper:
Nadat de fietser zijn fiets heeft gestald in de wisselzone middels het overhandigen van het startnummer
en de ‘chip’ aan de loper die staat opgesteld bij de uitgang van de wisselzone (loper; ‘chip’ om de enkel!).
De fietser draagt zijn startnummer op de rug. De loper draagt het startnummer aan de voorkant van het
lichaam (buik of borst).
Regels voor para-triatleten
Hoofstuk ‘P’ van het wedstrijdreglement omschrijft de regels op grond waarvan de para-atleet naar de
mate van zijn handicap in een categorie (1 t/m 6) wordt ingedeeld en wat wel of niet aan hulp is toe-
gestaan.
Eigenlijk komt het er op neer dat de regels gelden voor alle atleten. Hoofdstuk ‘P’ omschrijft de
uitzonderingen voor de atleten met een beperking. Een para-atleet is in het bezit van een verklaring van
een arts waarin met mate de handicap wordt beschreven. Er moet sprake zijn van een minimale handicap
van 15% stoornis van een ledemaat.
(zie verder website NTB)
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PRIJZENSCHEMA
Het prijzenschema voor de diverse onderdelen van de triatlon te weten een sprintafstand en 
Olympische afstand, staat op de website vermeld: www.triatlonfriesland.nl
Tevens wordt op de wedstrijddag het overzicht van het prijzenschema opgehangen bij de infobalie.
Daarnaast worden er voor de winnaars in de categorieën senioren heren, senioren dames, trio’s en de
jeugd mogelijk nog prijzen beschikbaar gesteld door enkele sponsoren.
Alleen de deelnemers woonachtig in de drie noordelijke provincies komen voor wat betreft de
Olympische afstand individueel in aanmerking voor het kampioenschap van Noord-Nederland.

PRIJSUITREIKING
De Prijsuitreiking voor de kinderen is gepland op vrijdagavond om circa 20.00 uur. Er zijn prijzen voor de 
drie snelsten.
De prijsuitreiking voor de sprintafstand is zaterdag om circa 12.30 uur.
De prijsuitreiking voor de olympische afstand en de Noord - Nederlandse kampioenschappen zal zaterdag 
om circa 14.00 uur plaatsvinden. De prijsuitreiking voor de mini sprint afstand zal zaterdag om circa 13.30 
uur plaatsvinden.

UITSLAGEN
De uitslagen van de diverse afstanden zullen zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst
(Zie www.triatlonfriesland.nl).
De prijswinnaars worden per categorie vermeld op de website.

INFORMATIE, INLICHTINGEN EN TELEFOONNUMMERS JEUGDTRIATLON
Bij vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Henk Hoekman. Tel. 06-48137048
Verder biedt onze website www.triatlonfriesland.nl alle informatie over de BronSnijder Triatlon.

NOODSCENARIO
Bij eventuele problemen betreffende de kwaliteit van het water wordt de triatlon wedstrijd vervangen door
een Run-Bike-Run. Olympische afstand: 10 - 40 - 5 km (lopen - fietsen - lopen).
Sprintafstand: 5 - 20 - 2,5 km (lopen - fietsen - lopen).

ALGEMENE INFORMATIE:

Melden, inschrijven en omkleden
Op de wedstrijddag 25 juni, moet elke deelnemer zich melden bij de wisselzone. 
Dit is ter hoogte van het gezondheidscentrum (Griene leane 5-B, 9061 LZ Stiens). Dit jaar liggen 
alle spullen (startnummer, speldjes, badmuts, stickers en eventueel huurchip) bij jou plekje in de 
wisselzone. In de mail heb je de deelnemersinformatie ontvangen waarin jou startnummer staat. 
Zorg dat je deze weet zodat je toegang krijgt tot de wisselzone. Heb je een atletenlicentie van de 
NTB? Laat deze zien bij de ingang.

Er is geen na inschrijving op de wedstrijddag. In Sportcentrum it Gryn bevindt zich een kleed- en 
douchegelegenheid. Vrijwilligers moeten zich melden bij de vrijwilligersstand tussen het gezond-
heidscentrum en de wisselzone.

Aansprakelijkheid
Voor verlies, diefstal of vermissing van goederen, materiaal of persoonlijke eigendommen is de
organisatie niet aansprakelijk. Waardevolle spullen kunnen, mits van geringe omvang, in bewaring
worden gegeven bij het wedstrijdsecretariaat.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedruimtes!

Verantwoording
Iedere deelnemer neemt op eigen verantwoording deel aan de wedstrijd.

Goedkeuring
Met gemeente en provincie is afstemming geweest en zijn afspraken gemaakt over
gebruikmaking van de openbare weg

Een half uur voor iedere start is er een briefing in de wisselzone.
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Wisselzone
Wat is de Wisselzone (parc fermé)?
Een wisselzone is een afgesloten gebied waar de fietsen in worden gestald en waar de wissels
plaatsvinden van zwemmer naar fietser en van fietser naar loper. De jeugd mag in de wisselzone
tijdens het omkleden worden geholpen door een ouder (voorzien van een startnummer op de
arm). 

Er is in de wisselzone een tent voor het omkleden. De fiets kan alleen worden opgehaald
op vertoon van het startnummer.

De wisselzone is alleen toegankelijk voor deelnemers, juryleden, leden van de organisatie en
degenen die voorzien zijn van een startnummer op de arm.

De jeugd heeft een eigen wisselzone gelegen tussen sportcentrum it Gryn en de finish-
lokatie. 

Het adres voor iedereen om op een verantwoorde manier hard te lopen.
Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking.

Ook voor uw Personal Coaching en bedrijfsbegeleiding.
Specifiek voor de diverse evenemeneten bij U in de buurt.

Loopgroepen in Dokkum, Burgum en Oosternijkerk

www.lopenmethugo.nl • 06-38220546 • 0511-424317 • info@lopenmethugo.nl

PROGRAMMA & NUMMERING
BRONSNIJDER TRIATLON 2022

Programma	BronSnijder	Triatlon	Friesland	
	
	

	

Starttijd	 Categorie	 Startnummer	 Kleur	badmuts/	
op	
startnummer	

19.00	uur	
(Vrijdag)	

Jeugdtriatlon	
	

	100	t/m	149	 Geen	badmuts	
	
	

11.00	uur	
	
	

Sprint	Heren	 250	t/m	324	 Badmuts	grijs	

11.05	uur	
	
	

Sprint	Dames	 400	t/m	474		 	

11.05	uur	 Sprint	
Estafette	
	

	850	t/m	869	 	

11.15	uur	 OD	Heren	
								
							Dames	

	650	t/m	749		
	
900	t/m		924		

	

11.15	uur	 OD	Estafette	
	
	

	200	t/m	219	 	

12.15	uur	
	
	

Supersprint	
(mini)	
	

	 	

	

800 t/m 849
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Parkeren
Parkeren van de auto is mogelijk op twee plaatsen. Volg daarvoor de borden met de letter ‘P’ en 
de Triatlon Friesland-afbeelding. 
De ‘P’-terreinen zijn gelegen aan:
- de Truerderdyk (nabij de Skatebaan) en is op ca. 100 meter lopen naar de inschrijving. 
- It Noarderfjild (terrein voor de Coop. Telersvereniging ZPC) ca. 250 meter lopen naar de 
inschrijving.
Een plattegrond van de parkeermogelijkheden treft u aan op de website.
Er kan niet bij de sporthal geparkeerd worden!

Tijdregistratie (chipmatten en transponders)
Voor de tijdregistratie wordt gebruikt gemaakt van chipmatten en transponders (oftewel ‘chips’). 
De huur- of eigen transponders zitten op een klitterband en dienen om de enkel te worden ge- 
dragen. Voor trio-deelnemers dient naast het rugnummer bij de wissel ook de transponders te 
worden overgedragen van zwemmer naar fietser naar loper. 
Tussentijden worden geregistreerd van zwemmen, fietsen en lopen. De huurtransponders dienen 
na de finish te worden ingeleverd. Twee vrijwilligers helpen u hiermee. 
Zijn de huurtransponders na een week nog niet ingeleverd dan zal 30 euro van uw bankrekening 
worden afgeschreven. 
Het inleveren van de huurtransponder dient te gebeuren bij de wisselzone na de wedstrijd bij het 
afhalen van de fiets. 

Met een fiets 
van Meindert 

start jij de 
démarrage.

BURGUM  Tj. Geartsstraat 9   
HURDEGARYP  Rijksstraatweg 126   
LEEUWARDEN  Leeuwerikstraat 147   
LEEUWARDEN  Archipelweg 44

www.meindertfiets.nl

Finishen
Bij het looponderdeel senioren wordt 2 of 4 keer een ronde gelopen van elk 2,65 kilometer.
Om nog een ronde te lopen blijf je aan de linkerkant van de weg op de Griene leane. Wil je 
finishen dan verlaat je het loopparcours door een bocht naar rechts te maken;  je loopt dan 
een stukje terug richting het gezondheidscentrum.

Plattegrond zwemparkoers ‘Kletsefaert’
De middellijn en de drijvers moeten ten allen tijde zich aan de linkerkant bevinden.  

Zwemparkoers
Sprintafstand
750 meter

Zwemparkoers
OD afstand
1500 meter

Start 
zwemmen

Start 
zwemmen

Keerpunt 
zwemmen

Finish 
zwemmen

Finish 
zwemmen
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Fietsparkoers Olympische 
afstand OD, sprintafstand 
en Mini-sprintafstand 
Exacte afstand is 
10,6 kilometer per ronde. 
De Olympische afstand 
bestaat uit 4 ronden. Sprint-
afstand uit 2 ronden en mini-
sprintafstand uit 1 ronde.

Stiens           Start
1 ronde = 10,6 km

Loopparkoers door de plaats Stiens
Exacte afstand is
2,65 kilometer per ronde. 
De OD afstand bestaat uit 4 ronden, 
Sprintafatsand uit 2 ronden en de mini-
sprintafstand uit 1 ronde.

Loopparkoers jeugd (t/m 12 jr.)
Loopparkoers jeugdtriatlon vrijdag
24 juni is 1 ronde.

Stiens
Zwemparkoers
Mini-Sprintafstand
250 meter. Start 
vanuit de wisselzone

Fietsparkoers jeugd (t/m 12 jr.) 
Fietsparkoers jeugdtriatlon vrijdag
24 juni is 1 ronde.
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www.a3-bouwadvies.nl



It Achterbosk 5 9051 CS STIENS

www.smidsenschakel.nl

Foto’s: Humphrey Paap



P. de Vries Installatietechnieken is een dynamisch bedrijf 
en opereert voornamelijk in de Noordelijke provincies, 
met Leeuwarden als thuisbasis. P. de Vries biedt u een 
team van professionele, gemotiveerde en gecertificeerde 
medewerkers die thuis zijn op alle installatiegebieden 
zoals: gas-, water-, verwarming- en elektra installaties, 
dakbedekkingen, sanitair, luchtbehandeling, 
zonnepanelen, legionellapreventie, alarminstallaties, 
spraak/databekabeling en brand- en inbraakalarmering. 

Ons complete aanbod en de bundeling van diverse 
expertises biedt u veel voordeel. P. de Vries is uiteraard 
aangesloten bij Uneto-VNI. Dit geeft u als klant extra 
zekerheid en garanties. P. de Vries verzorgt alle fases in 
een project: advies en ontwerp, uitvoering en oplevering 
en service en onderhoud. 

Meer informatie? Ga dan naar 
www.pdevries.nl 
of bel (058) 288 02 22

®

Postbus 7540, 8903 JM  Leeuwarden, telefoon: (058) 288 02 22, fax: (058) 288 00 60, E-mail: info@pdevries.nl

De kracht van
 ervaring

www.bijlandbouw.nl

Wij laten zien wie je bent

•		 Merk-	en	
	 	 Productpresentatie	
•		 Showroom	

•		 Stand	Alone®	

Product	Presentaties
Haadwei	22
9109	NS	De	Falom

+31	511	421260
info@wijbengaproductpresentaties.nl
www.wijbengaproductpresentaties.nl
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www.middelsee-assurantien.nl

www.althofaccountants.nl

BronSnijder Woninginrichting Aanhuis.nl wederom 
hoofdsponsor van de triatlon in Stiens
Het uiterste van je kunnen vergen in verschillende disciplines dat is wat een triatlon bij uitstek betekent. Wij 
van BronSnijder herkennen dit in de zaken die ons dagelijks bezig houden. Onze klanten compleet ontzorgen 
door alle disciplines van het inrichten van de woning zelf uit te voeren. Of het nu gaat om het leggen van 
pvc vloeren, het plaatsen van maatwerk kasten, monteren van gordijnen en raamdecoratie of behangen en 
verven van de woning en het plaatsen van schitterende boxspring’s en ledikanten al deze disciplines hebben 
wij in eigenhuis waardoor uw als klant maar 1 aanspreekpunt heeft. 

Wij zijn de trotse hoofdsponsor van de Triatlon van Stiens. Jonge mensen die trainen, trainen en nog eens 
trainen om een top prestatie te leveren op het moment waarop dat van ze verwacht wordt. Dit spreekt ons 
als bedrijf enorm aan en staat dicht bij de manier hoe wij zelf elke dag met onze klanten omgaan.  
Wij wensen dan ook alle deelnemers heel veel plezier en wat het resultaat ook mag zijn dat jullie trots 
mogen zijn op jullie  prestatie. 

Meile Snijder en Martinus Bron



Onze service
gaat verder

3 Financiële administratie
3 Jaarrekeningen
3 Bedrijfseconomische analyses

3 Belastingaangiften
3 Bedrijfsoverdrachten
3	 Fiscale-	en	financiële	planning

Administratie en Advies voor:
Agrarische sector

Midden- en klein bedrijf
Particulieren

Seegers 4
9051 VE STIENS
058 257 15 45
info@vanderwagensinia.nl
www.vanderwagensinia.nl

Wij herstellen uw autoschade 
vakkundig en snel.

Contractreparateur voor alle 
verzekeringsmaatschappijen
Haal- en brengservice
Gratis vervangend vervoer *
4 jaar Bovag Garantie
Autoruit herstel- en vervangen

* Vraag naar de uitzonderingen.

It Noarder�ild 13-15
9051 BM  STIENS

T: 058-2572952
E: info@autoschadekalsbeek.nl
W: www.absautoherstel.nl 

Foto: Humphrey Paap



STIENS
Langebuorren 49, 9051 BE Stiens

Pieter Jellessingel 9, 9051 BV Stiens • 058 257 1825 

www.germeraadmakelaars.nl

verkoop | aankoop | taxaties | advies

Dé sleutel tot succes!
Voor de verkoop van uw huidige woning én 
de koop van uw nieuwe woning bent u bij ons
op het juiste adres.

runpoint.nl



Komt uw nalatenschap bij  
de juiste personen terecht? 

- Estate Planning

- Nalatenschap afwikkeling
- (Levens-) testament 

Seegers 4 - 9051VE STIENS 
058-2571543 - www.middelsee-executeurs.nl 

www.westra-tweewielers.nl



32 33BronSnijder Triatlon Friesland 2022 BronSnijder Triatlon Friesland 2022

10x Ideaal&Zn
Een betrokken, professionele schoonmaakorganisatie 

met een menselijk gezicht. Hoe ideaal is dat!

Ideaal voor reguliere schoonmaak + glasbewassing
Levering sanitaire benodigdheden
Schoonmaakonderhoud maatwerk op contractbasis
Vaste gezichten voor de schoonmaak
Zeer kritisch bij aannemen medewerkers
Opvallend laag ziekteverzuim (ca 2%!) + weinig verloop
Vast aanspreekpunt + goede communicatie
Snel schakelen: compacte bedrijfsstructuur + weinig overhead
Oplossingsgericht denken en doen
Kwaliteitsbewaking door o.a. logboek en feedbackformulieren

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Bel Sjoerd Westra voor een vrijblijvende kennismaking: 

(0518) 461 469

Nij Toerenburg 28 a, 9076 MA Sint Annaparochie
info@schoonenzn.nl - www.schoonenzn.nl

Uniawei 4, 9051 BC STIENS
058-2573330

poiesz-supermarkten.nl
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PEARLE OPTICIENS Stiens
Achterbosk 1
9051 CS STIENS
Tel:  058-2572112

www.pearle.nl/opticien/stiens-
achterbosk

www.koekjesvanhellema.nl

demeesterbakkers.nl

www.keukencentrum-marssum.nl

www.discus.nl/discus-stiens

fortuin.com



Wij doen mee 
uit passie
Trotse partner van Triatlon Stiens
De Friese Rabobanken hebben hart voor Fryslân én voor activiteiten die de regio 
versterken. Daarom steunen wij Triatlon Friesland
Wij wensen alle deelnemers heel veel succes!

Growing a better
world together


