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Triathlon Aalten: een professioneel,
maar laagdrempelig evenement
Hoe mooi maar ook spannend, is het om een uiterst succesvol evenement uit het verleden weer nieuw leven in
te blazen. De verwachtingen waren hoog gespannen.
Dit ondanks een korte voorbereidingstijd, een geheel
nieuwe samenstelling van het bestuur en beperkte triathlon ervaring. Terwijl de inschrijvingen al volop binnenstroomden, werd er achter de schermen hard gewerkt
om het evenement op Vaderdag 2016 in goede banen te
kunnen leiden.
Met de kennis vanuit drie sportverenigingen en fantastische ondersteuning van diverse leden en enkele ervaren
triathlon coryfeeën, is het ons gelukt. En wat waren wij
trots op het resultaat! Een geweldige opkomst met zowel
ervaren als onervaren sportievelingen, veel bezoekers en
zelfs het weer zat mee. Precies zoals we voor ogen hadden. Een professioneel, maar laagdrempelig evenement.
Een sportieve en gemoedelijke sfeer, een leuk dagje uit
voor de hele familie.
De vele positieve reacties van vorig jaar hebben ons enthousiasme versterkt om er in 2017 een nog groter succes
van te maken. Met de verbeterpunten in onze gedachten,
die zeker ook aanwezig waren, hebben wij ons weer met
veel energie ingezet voor de organisatie van de GUV Triathlon Aalten 2017. Het deelnemersaantal oversteeg dit
jaar al snel het aantal van vorig jaar. Ook is het evenement uitgebreid
met een zwemloop voor de jeugd van 8 – 14 jaar.
Als bestuur kunnen wij dit echter niet alleen. Onze grote dank gaat
daarom uit naar alle deelnemers, bezoekers, en standhouders die
aanwezig zullen zijn. Maar vooral willen wij onze hoofsponsoren uitvaartonderneming GUV en verzekeraar OWM Achterhoek, bedanken

voor hun bijdrage, evenals de tientallen vrijwilligers die op het gehele parcours hun handen uit de mouwen steken. Zonder jullie was
dit niet mogelijk geweest!
Wij wensen iedereen op 18 juni een sportieve en leuke dag toe!
Bestuur Triathlon Aalten

Programma GUV Triathlon Aalten 2017
8.15 uur Afhalen startnummer (tot 10:15 uur)
8.15 uur Na-inschrijven OWM Achterhoek jeugdzwemloop (tot
9:00 uur)
 

9.45 uur Start OWM Achterhoek jeugdzwemloop
10.05 uur Verwachte aankomst winnaar/winnares
 

10.00 uur Start 1/8e GUV triathlon (dames, heren, duo’s/trio’s)
10.55 uur Verwachte aankomst winnaar
 


10.20 uur Start 1/4e GUV triathlon (dames, heren, duo’s/trio’s)
12.10 uur Verwachte aankomst winnaar

Prijsuitreikingen
10.25 uur OWM Achterhoek jeugdzwemloop: snelste meisje en
jongen per leeftijdscategorieën: 8-10, 11-12, 13-14;
duo’s/trio’s overall 1-2-3.
11.50 uur 1/8e GUV triathlon: overall 1-2-3; snelste dame en
heer in de leeftijdscategorieën:
< 20, 20-39, 40-49, 50-59, > 60jaar; duo’s/trio’s
overall 1-2-3.
13.15 uur 1/4e GUV triathlon: overall 1-2-3; snelste dame en
heer in de leeftijdscategorieën:
< 20, 20-39, 40-49, 50-59, > 60jaar; duo’s/trio’s overall 1-2-3.
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Wist u dat...?
… de GUV Triathlon Aalten kan plaatsvinden dankzij de hulp
van bijna 100 vrijwilligers.
… deze editie ruim 500 deelnemers kent.
… er nationale en internationale toppers meedoen.
… verschillende sportievelingen voor het eerst aan een triathlon deelnemen.
… er familieteams en bedrijventeams aan de start staan.
… er 14 dames uit St. Oedenrode en 1 deelnemer uit Canada
meedoen.
… er 3 vergunningen én een verkeersbesluit nodig zijn voor
deze triathlon.
… alle wedstrijdonderdelen binnen een straal van 500 meter
te zien zijn.
… op het terrein catering aanwezig is voor bezoekers.
… het rode kruis de vorige editie niets te doen heeft gehad.
  
    
      
een toeschouwer heeft geleend om het parcours toch af te
kunnen maken.
… een boer uit Lintelo 10 minuten voor de start aan kwam
           
ophalen?”
… er vorig jaar 3 bidons, 3 paar slippers, 2 zwembrillen en 1
handdoek zijn achtergebleven.
… in 2016 het parcours amper een week na de triathlon grotendeels onder water stond.
    "  #     "   
er goed inpassen.
… duikclub Silent World het zwemparcours beveiligd.
… de Slingeplas in het midden 13 meter diep is.
… parkeren bij de Slingeplas € 5,- kost.
... buiten de Slingeplas een parkeerverbod geldt.
     
… de Triathlon Aalten de komende jaren ook weer op Vaderdag is.



Hogestraat 56, 7091 CE tel. (0315) 65 51
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Cindy Brussé richt pijlen op wereldkampioenschap
Interview door Erwin Wamelink
“Of het nu de triathlon van Aalten is of een Europees kampioenschap, als ik in het water lig, gaat het verstand op nul en is iedere
race even belangrijk.” Cindy Brussé staat aan de vooravond van een
overvol seizoen. In september staat het hoofddoel op het programma, het wereldkampioenschap in Rotterdam.
Als de Stichting Triathlon Aalten in 2016 de draad weer oppakt is
$ %  &'*  &'  '  +  
weer is. Je merkt gewoon dat de sport enorm leeft. Er zijn heel veel
deelnemers die vorig jaar meededen met een team terwijl ze zich dit
jaar individueel hebben aangemeld.”
$  +       =@ " *' 
ik de minste taken van de organisatie, maar je hebt toch een andere
wedstrijdvoorbereiding dan normaal. Je springt bij waar nodig en je
bent altijd nog druk met van alles, dat is ook helemaal niet erg.” De
43-jarige triatlete verdedigt in Aalten haar titel op de 1/8 triathlon.
F    "  #     I    & &     '
   K' Q  K'       

ik, maar ze is nog niet in topvorm. Dat kan dus een hele leuke strijd
 R $ "      X"
           X' ' * @ 
jaar zo goed kunnen trainen. Natuurlijk kunnen de weersomstandigheden roet in het eten gooien.” Een week na Aalten reist ze af naar
Düsseldorf voor het Europees kampioenschap op de 1/4 triathlon (1
I  Y         '@ [X
heb nu een heel druk wedstrijdschema. Een week na het EK is het
Nederlands kampioenschap voor masters in Didam.”
WK als hoogtepunt
Dit jaar staat vooral in het teken van het wereldkampioenschap in
Rotterdam. Daar wordt de Olympische afstand afgelegd (1500m
"  Y         @ [X '  leden kreeg de Aaltense na anderhalf uur intensief sporten last van
@ &'    ^ @   @  '@ +* lopen maand ging het eigenlijk voor het eerst goed op een lange afstand, ik denk dat ik nu de goede voeding heb gevonden om het tot
het einde vol te houden.” Het wereldkampioenschap is op zondag
17 september.

Cindy Brussé
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Interview door Erwin Wamelink
Dat in 2016 de GUV Triathlon Aalten weer in het leven werd geroepen was al een bijzondere gebeurtenis, maar dat er drie verschillende
verenigingen zorg dragen voor het evenement maakt het misschien
nog wel unieker. Wielerclub Peddelaars Aalten, atletiekvereniging
AVA’70 en zwemvereniging Natare bundelen de krachten met een
geweldige sportdag als resultaat.
Dave Posthumus, tot voorkort voorzitter van AVA’70, vat kernachtig
 '         _=  `&'  ^q ^x   ^# @@   Rx'   _{ q '   
 *  "    
een bijeenkomst van NOC*NSF, het klikte goed. Hij baalde ervan dat
we bij AVA’70 alleen maar van dat alcoholvrije hardloopbier schonken dus hebben we maar bij Schiller afgesproken.” Wilmar Westerveld, voorzitter van zwemclub Natare, beaamt dat de sfeer onderling,
@"  "&' " ^ '    F "  ~@@
           &' nen van de triathlon.”
Buiten het geouwehoer en geplaag om, zien de voorzitters wel dege '        ' q   _F  werking tussen de verenigingen verloopt zeer goed en is dit jaar zelfs
nog verbeterd. Ook met de zwemverenigingen in de regio hebben
we goed contact, we hadden onlangs een gezamenlijke bijeenkomst,
daarnaast is er een samenwerkingsverband met Zwemsport Achterhoek. Korte lijntjes en advies over en weer.”

Piet Kraaijeveld, voorzitter van de Peddelaars, spreekt ook alleen vol
* '     & &_F     @ F 
triathlongroep zorgt voor de verbinding tussen de verenigingen, dat
is mooi om te zien.”
X       '*  "     
Triathlon Aalten en dat deden ze niet onverdienstelijk. Ze sleepten
een zevende plek uit het vuur. Of het pijlsnelle trio dit jaar wederom
samen ten strijde trekt, is tot op heden nog een groot vraagteken.
Foto door Iefke Roodenburg

De voorzitters
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Topsportcarrière maakt ruim baan voor gezin
Interview door Erwin Wamelink
Het is mooi geweest. De topsportcarrière van triatleet Eddy
Lamers zit erop. In januari van dit jaar deed hij voor de laatste
keer een badmuts op, vouwde hij zich nog eenmaal krom over zijn
stuur en bond hij voor de allerlaatste keer zijn hardloopschoenen
onder. Lamers behaalde meerdere podiumplaatsen op nationale
kampioenschappen, won ontelbare regionale, landelijke en zelfs
internationale wedstrijden en vertegenwoordigde Nederland
driemaal op een wereldkampioenschap. Nu vindt hij het welletjes
en maakt hij tijd vrij voor zijn gezin.
X" 
@    '  X'  
  
    &'^ '       @     ^   
 
           X  &         
zwem- en looptrainingen zag ik mijn kinderen veel te weinig. Dat
gaf de doorslag.” De 39-jarige Achterhoeker zegt niet dat die in het
welbekende zwarte gat is gekukeld, maar af en toe valt het hem toch
" '   * ' '   ^ 
' *    X  " * 
*_ R&'
kiest Lamers ervoor om het even rustig aan te doen, een leven als
 &  *@ " '     "  F  @ 
ik nu nog niet omzetten, misschien denk ik daar volgend jaar anders
over.”
Lamers was in 2000 de laatste winnaar van de Triathlon Aalten. Een
jaar later ging het evenement, vanwege de MKZ-crisis, niet door, dat
was de doodsteek voor de wedstrijd. Toch werd de triathlon in Aalten
in 2016 weer in het leven geroepen en opnieuw stond Lamers op het
' @ X"^    F' 
ik niet bij stil gestaan, maar het zal zomaar kunnen.” De uit Groenlo
afkomstige atleet is blij dat de triathlon in Aalten weer op de kalender

Eddy Lamers

X ' '  "   '     *^ +&' ' 
bleef eigenlijk een beetje achter, je ziet hier helaas ook weinig grote
talenten rondlopen. De triathlons in de regio kunnen ervoor zorgen
dat ook in de Achterhoek de sport weer gaat leven.”
Lamers was de afgelopen decennia één van de beste triatleten van de
regio. Hij ziet voor zichzelf in de toekomst ook wel een rol weggelegd
 *   @F     
over aan het nadenken, maar concrete plannen heb ik nog niet. Het
lijkt me in ieder geval hartstikke leuk om iets in de sport te blijven
 RX + Q   &'   "   

haartsestraat 2 • 0543 - 472622 | www.meerdinkjuwelier.nl
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Kids-editie 2017:
de OWM Achterhoek jeugdzwemloop
X            &  '  
    
gevraagd om de volgende keer ook iets te organiseren voor kinderen.
En daar is gehoor aan gegeven in de vorm van een jeugdzwemloop
     "   ^'@ %   
blijft voor deze groep, vanwege praktische bezwaren op het parcours,
achterwege. Kinderen van 8 tot 14 jaar mogen meedoen, mits in het
bezit van een zwemdiploma.

Zondag 18 juni om 9:45 uur klinkt het startschot voor de OWM Achterhoek jeugdzwemloop die gesponsord wordt door verzekeraar OWM.
Wil jij ook meedoen? Voorinschrijven is al mogelijk via de website
www.triathlonaalten.nl. Zolang het maximum aantal deelnemers niet
bereikt is, zal het ook mogelijk zijn om op de dag zelf in te schrijven.
Dit kan tot 9:00 uur.

Ǩ
γ͚͘͘ȋ͘ǡ͚Ȍ
γ͚͘͘͝ȋ͚ǡ͝Ȍ

 ǣǡ

ǣ͙͚͙͘͟͠
ȋȌ
ǣ͡ǣ͜͝ȋ͙͘Ȍ
 ǣ
ǤǤ


/ŶĚŝǀŝĚƵĞĞůŽĨŝŶĞĞŶƚĞĂŵ͘

...ook deze infokrant heeft lammersDtp
vorm mogen geven..!

06 5707 8748 Y info@lammersdtp.nl Y www.lammersdtp.nl
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Triathlon Aalten leeft weer!
In de laatste jaren van de vorige eeuw was de Triathlon Aalten al uitgegroeid tot een zeer volwassen evenement voor zowel deelnemer
als supporter. Een MKZ-crisis deed dit prachtige evenement uitein 
       
plots niet. De editie van 2001 moest worden afgelast. Daarna is de
triathlon niet meer van de grond gekomen. Tot vorig jaar.
Eind 2015 hebben drie Aaltense sportverenigingen, wielervereniging De Peddelaars, atletiekclub AVA’70 en zwemvereniging Natare, de
koppen bij elkaar gestoken. Na zoveel jaren de triathlon nieuw leven
inblazen, zou dat lukken? En of dat gelukt is! De Stichting Triathlon
Aalten werd opnieuw opgericht en op 19 juni 2016 was de GUV Triathlon Aalten terug van weggeweest!
Populaire klassieker
Ruim 350 deelnemers meldden zich samen met 90 vrijwilligers en
meer dan 1000 supporters aan de oever van de Slingeplas. De supporters kregen het spektakel dat hen beloofd was en alle deelnemers
'  &'     'F  ' + ' *
zich weer als onverminderd populaire klassieker bewezen.
Triathlon is hip!
F &   "  ^   '@  
  ^
maar op dit moment ook helemaal hip. De triathlons die elders in
Nederland worden georganiseerd zitten steevast vol. De Nederlandse Triathlon Bond is dan ook blij met een extra editie op de triathlon-kalender.

Familie-evenement en Vaderdagtraditie
Op zondag 18 juni 2017 duiken er weer honderden sporters de
`  @
  F  
 ' @ = 
zijn er weer twee afstanden: 1/8 en ¼ triathlon. Een achtste bestaat
   "  ^         '@      '     "  ^     
10 km hardlopen. Op beide afstanden is het ook mogelijk met estafetteteams mee te doen, zodat sporters die maar 1 of 2 disciplines
beheersen gezamenlijk ook deel kunnen nemen.
Jeugdzwemloop
Op veler verzoek is er een zwemloop toegevoegd aan het programma. Die bestaat uit 200 meter zwemmen en 2,5 km hardlopen. Het
  * "  @^   @ &'  " @' 
parcours, achterwege.
Uitvaartonderneming GUV zal deze editie van de triathlon wederom
sponsoren. De jeugdzwemloop wordt ondersteund door verzekeraar
OWM Achterhoek. Tel daarbij een hoop enthousiasme van de organiserende vrijwilligers en de nu al ingeschreven deelnemers... en Vaderdag 2017 kan niet meer stuk.
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Sponsoren Triathlon Aalten
De Triathlon Aalten wordt mede mogelijk gemaakt door:

AutoSpuiterij Aalten

kleur en
interieur
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Deelnemers klaargestoomd voor GUV Triathlon Aalten.
Interview door Erwin Wamelink

                
triathlon is een hele onderneming. Het is geen 1,2,3-tje dat je deze
onderdelen binnen een poep en een scheet onder de knie krijgt. De
GUV Triathlon Aalten heeft twee doorgewinterde triatleten bereid
gevonden om een aantal clinics te verzorgen: Gerben Duenk en Denise van der Donk. Zij hebben in een paar weken tijd een groepje
atleten klaargestoomd voor 18 juni. Als het goed is zijn de sporters
op en top voorbereid op de grote dag.
X     @     '            * & &
voorgeschoteld. Alle facetten van de sport komen aan bod. Naast tips
over de drie disciplines, worden ook onderwerpen als gezonde voeding, goed materiaal en de juiste sportkleding niet onbenut gelaten.
Bij de eerste training wordt de conditie onmiddellijk op de proef gesteld. Op de atletiekbaan van AVA’70 is het een bikkelhard gevecht
      X      @     *      " 
mogelijk meters af te leggen, doorzettingsvermogen en een ijzeren
discipline zijn bij dit soort uitdagingen een pre.
Wielrennen staat centraal in clinic twee. De juiste techniek en tactiek worden onder de loep genomen, want alleen hard trappen is niet
genoeg, er komt heel wat meer bij kijken. Voormalig topper Eddy La   *  "    & &Q   @  zeld in de sport en weet op een begrijpelijke wijze zijn kennis over
   @    X  @@ 
   
en hardlopen gecombineerd, het lichaam kan bij deze clinic alvast

Denise van der Donk en Gerben Duenk en
wennen aan de overgang van het ene naar het andere onderdeel,
een loodzware en onderschatte bezigheid. De trainers schakelen ook
de hulp in van Sport-balance uit Breedenbroek. Hier wordt aandacht
besteed aan functionele krachttraining. Met deze trainingen versterk
je het lichaam en voorkom je blessures.
  F      @ & &_ ' 
we zes enthousiaste deelnemers. Afgelopen zondag was de laatste,
openwater zwemmen en een mini-triathlon op het parcours bij de
Slingeplas.” Of de clinics bijgedragen hebben aan een goede prestatie, weten we pas zondag!
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| Triathlon Aalten 2017 |

Jan te Brake: een echte triathloncrack!
Interview door Erwin Wamelink
Jan te Brake jr. is zonder enige twijfel de bekendste triatleet uit de gemeente Aalten. In de jaren tachtig en begin jaren negentig trok hij het
hele land door en behaalde een aantal in het oog springende resultaten. Zes keer nam hij deel aan de hele triathlon van Almere en hij stond
zelfs een keer aan de start van het open Europese kampioenschap. Te Brake won in 1984 de allereerste editie van de Triathlon Aalten en
ook in 2017 staat hij gewoon weer aan de start.
Wat is je eerste herinnering aan de triathlon van Aalten?
X            '   '  
Almere, pa vond alleen dat ik eerst goed moest trainen. Toen werd er
in Aalten een triathlonnetje georganiseerd.
% "     q*  '     
zelf de gedachten er goed bijhouden, want er stonden slechts enkele
    %      '      &X
moet wel zeggen dat de sport toen nog heel erg klein was.”
Heb je naast die overwinning in 1984 nog meer bijzondere dingen
laten zien in Aalten?
X '           ' $$  
een goede 1/2 triathlon gedaan in Aalten. Toen werd ik vierde of vijfde, maar de tijd was toen erg goed; 4.06 uur.”
Je hebt zes keer een hele triathlon gedaan, was dat geen martelgang?
^' "    '   *   @
             '  ^
maar als je op 160 kilometer zit dan denk je: over 20 kilometer mag
ik lekker gaan hardlopen. De eerste hele triathlon ging in 12.30 uur
en mijn snelste heb ik in 10.30 uur gedaan, dus dat was twee uur
sneller.”
Eerder ben je het hele land door gegaan om te sporten, hoe heb je
die tijd ervaren?
F 
 @&'     q    $$    *  ^  

   X"      '       noeg van die mannen waar ik vroeger een wedstrijd mee deed. Eerder had je in de regio ook zo’n circuit van zes of zeven wedstrijden.
Bij iedere wedstrijd kon je punten verdienen en maandag kon je in
de krant de tussenstanden zien. Dat circuit heb ik ooit al eens gewonnen.”
Wat is je mooiste herinnering aan de triathlon?
X   '  F '  
 @
'  @ 
gestaan, daar werd ik derde. Eimert Venderbosch was een nationale
topper die stond op één en een hele snelle Duitser stond op twee en
dan stond ik dan als ‘gewone man’ op nummer drie. Dat was één van
mijn betere wedstrijden.”

jan te Brake

Vorig jaar werd je in Aalten vijfde op de 1/8 triathlon, ga je die prestatie dit jaar verbeteren?
 ^           
voor de triathlon nog negen dagen op vakantie, maar ik doe gewoon
mee voor de fun.”

Wat is/was eigenlijk je sterkste onderdeel?
I   @      '  *^'   
  X      "'      
net zo hard kon lopen als vroeger. Ach ja, ik ben ondertussen ook 54.”
Wat vind je ervan dat de GUV Triathlon Aalten weer op de kalender
staat?
F   '   R

Weverij 8, 7122 MS Aalten
Telefoon: 0543 451 480
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Verkorte NTB regels
Van nieuwkomers in onze sport kan je niet verwachten dat alle regels en richtlijnen voor deelname aan een wedstrijd maar meteen
duidelijk en begrepen zijn. Maar zelfs de ervaren atleet ‘vergeet’ wel
eens wat in het heetst van de strijd. Daarom volgt hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste regels en tips waar iedereen
zich in het belang van veiligheid en Fair Play aan zal moeten houden
bij deelname aan een wedstrijd.
• Wacht niet te lang met je aan te melden voor een wedstrijd en kom
die dag op tijd.
• Lees vooraf alle informatie op de website van de organisatie (www.
triathlonaalten.nl).
 I  '     "  ^   pen. Kijk naar de aanloop- en uitrijdroutes.
• Neem je licentie mee als je je daarmee hebt ingeschreven of anders een geldig identiteitsbewijs. Meld je hiermee bij het wedstrijdsecretariaat.
   '       '  ~ @@& "
    ' 
 +  ^   ' 
• Bevestig het startnummer dat je van de organisatie krijgt ongevouwen aan een elastieken band (eventueel verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat).
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vast). Bevestig nummerplaatjes altijd zodanig dat ze aan de linker     " "  

   '  &           zone (helm op het hoofd en gesloten).
• Zorg dat je remmen goed afgesteld zijn en je helm onbeschadigd
is.
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• Verken de situatie in de wisselzone. Waar kom ik er in? Hoe ga ik er
     '  @ 
• Meld je op tijd bij de start. Ga op tijd het water in en zwem in achter
de startlijn.
• Veroorzaak geen valse start en volg het voorgeschreven parcours.
• Draag geen sokken, zwemvliezen of peddels. Brilletjes, oordopjes,
neusklemmen e.d. zijn allemaal toegestaan.
• Zet bij aankomst in de wisselzone eerst je helm op, maak deze vast
@ @   @       
wisselzone.
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• Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan.
• Fiets je eigen wedstrijd. Stayeren is niet toegestaan. Als je dich-
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ter naast een andere atleet zit dan 3 meter of dichter achter een
andere atleet dan 12 meter (gemeten van voorwiel tot voorwiel)
dan heet dat stayeren. Als je iemand inhaalt, moet je dat binnen
30 seconden doen en als je ingehaald wordt dan moet je binnen 5
seconden uit een stayerpositie zijn.
Kom altijd op hetzelfde punt weer terug op het parcours als je even
naar de kant moest (dat geldt ook bij het lopen).
Houd je aan de verkeersregels (met name rechts rijden).
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Draag je startnummer bij het lopen op je borst (dus niet ergens op
de bovenbenen).
Houd de looproute aan, afsnijden is ook hier niet toegestaan.
Draag je wedstrijdkleding fatsoenlijk. Een open rits is om kleding
uit te trekken. Dicht om aan te houden.
Gedurende de hele wedstrijd zijn headsets, mobiele telefoons en
glazen verpakkingen niet toegestaan.
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rood/wit/blauwe jas) je aanspreekt, volg dan diens aanwijzingen
op. Je loopt een kleine vertraging op in je wedstrijd, maar voorkomt
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GUV Uitvaartzorg
Wenst iedereen
veel plezier en
een sportieve
prestatie!
Maar hoopt wel dat jullie
de directeur van GUV
laten winnen!
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

