
 

1.    Het voltallige team dient zich samen met de ploegverantwoordelijke aan te melden op het 

secretariaat. Plaats van gebeuren : Provinciaal Sportcentrum 'De Boerekreek', Sint-Jansstraat 132 te 

9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins). Het secretariaat is geopend vanaf 11u.  

De aanrijroute naar het sportcentrum is na 12u30 enkel mogelijk via de noordzijde van het 

Leopoldkanaal. Aanrijden kan dan enkel nog via St-Laureins (via Vlamingstraat) of Watervliet (via 

Drijdijk). 

 

2.    Gelieve tijdig aan te melden. Het onthaal is voorzien tussen 11u en 15u in de tent op het 

middenterrein. Zorg er voor dat je uw licentie 2014 bij de hand hebt zoniet dient u een doktersattest 

met medische geschiktheid af te geven. Let op : zonder licentie 2014 of zonder recent doktersattest 

zal u niet kunnen starten !!! Indien u geen geldige licentie 2014 kan voorleggen, zijn we genoodzaakt 

om € 15 extra aan te rekenen voor een daglicentie. Na inschrijving ontvangt u de benodigde 

attributen. Voor verdere algemene richtlijnen verwijzen wij naar onze website, 

http://www.boerekreektriatlon.be. 

3.    Om 12u gaat voor alle coaches of jeugdverantwoordelijken een briefing door in de refter van het 

provinciale sportcentrum in de Nederlandse en Franse taal. Het wedstrijdmateriaal kan reeds 

voordien worden afgehaald. Dit is enkel toegankelijk voor één clubafgevaardigde per team. Elk team 

ontvangt een badge voor zijn coach of begeleider. 

4.    Alle teams ontvangen gepersonaliseerde chips met bijhorende enkelband van de organisatie. 

Gelieve de chip voor de tijdsregistratie aan uw linker enkel te dragen. Elke atleet draagt zijn 

gepersonaliseerde chip voor de tussentijden. De teams ontvangen genummerde borstnummers, deze 

dienen in de juiste volgende te worden gedragen volgens de startvolgorde van het team in de juiste 

volgorde bv. jeugd jongen team 1.1, meisje team 1.2, jongen team 1.3. – bv. elite dame team 1.1/… 

5.    Uniforme kledij voor alle teamleden is verplicht. De badmuts van de organisatie dient verplicht te 

worden gedragen tijdens de zwemproef. 

6.    Alle atleten dienen zich samen aan te melden in de wisselzone. De uniformiteit van de  

wedstrijduitrusting wordt gecontroleerd. Van elk team wordt een groepsfoto genomen alvorens in te 

checken in het wisselpark. 

7.    De start zal gegeven worden ter hoogte van het surfstrand (over de dijk achter het centrum). 5 

Minuten voor aanvang van elke wedstrijd wordt een briefing gegeven door de hoofdscheidsrechter 

voor alle teamleden. Inzwemmen is mogelijk ter hoogte van de startzone, na de start van de 

wedstrijd is het voor de tweede en derde atleet niet meer mogelijk om in te zwemmen. 

8.   WIJZIGING STARTUREN: De start van jeugd C en B reeks gaat door om 13u. De start van de jeugd 

A en junioren gaat door om 14u15. De elite wedstrijd start om 15u30. Enkel atleten en teamcoaches 

worden toegelaten tot de start, wissel- en aflossingszone. 

9.  Voorzie best een nummerbelt met bijhorende veiligheidsspelden om uw borstnummer te 

bevestigen. Tijdens het fietsen wordt het nummer achteraan gedragen, tijdens het lopen vooraan. 

Zwemmen met het borstnummer is verboden. 



10.  Jeugd B en C: dragen wetsuit is verplicht wanneer de watertemperatuur lager is dan 18°C. 

Daarboven is de keuze vrij. Jeugd A en Junioren: dragen wetsuit is verplicht indien watertemperatuur 

lager is dan 14°C. Verboden boven een temperatuur van 21°C.  

Het is een lange loopstrook naar de wisselzone. Enkel in de wisselzone mag je wetsuit worden 

uitgedaan. 

11. De watertemperatuur bedraagt momenteel 17,2°C.  

12.  De startvolgorde werd als volgt vastgelegd: jongen 1 (startatleet), meisje 1, jongen 2 (finisher). In 

de aparte aflossingszone (15m enkel toegankelijk voor atleten en coaches met geldig 

toegangsbewijs) wordt de chip per team doorgegeven (vastmaken aan de linker enkel). Enkel atleet 3 

(finisher) loopt over de eindstreep. Zijn teamgenoten mogen hem opwachten in de finish- en 

recupzone. 

13. In de recupzone is een uitgebreide eindbevoorrading voorzien met fruit, peperkoek, water en 

sportdrank. 

14. Uw chip dient als waarborg voor de teruggave van uw fiets bij het uitchecken na de wedstrijd. 

Zonder chip, polsbandje en borstnummer krijgt u van onze medewerkers uw wedstrijdmateriaal niet 

terug!  

15. De prijsuitreiking is voorzien om 17u30. Er is een podium met prijzengeld voor de volgende 

categorieën voorzien vanuit de Belgische Triatlon en Duatlon Federatie: jeugd C, jeugd B, jeugd A, 

junioren en elites. Indien een jeugdatleet deelneemt binnen een andere oudere categorie, worden 

deze automatisch in de oudste categorie opgenomen. 

16. Op de website vinden jullie het overzicht van het parcour terug.  

http://boerekreektriatlon.be/BK-team-relay/parcour-team-relay.html 

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt. Wij zijn blij u zaterdag 1 juni a.s. te 

mogen verwelkomen en hopen u bij de volgende editie op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 

terug te mogen verwelkomen voor het BK Team relay voor jeugd en volwassenen. 

Als organisator hebben we er alles aan gedaan om er voor u een zo sportief mogelijke wedstrijd van 

te maken en verwachten dan van u dezelfde sportiviteit. 

 

Met sportieve groeten, 

 

Namens 

 

Sportraad St-Laureins 

Werkgroep Boerekreektriatlon  



www.boerekreektriatlon.be 


