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Beste triatleet,

Je bevestigde jouw deelname aan de eerste editie van Vinetiq Olympique op

vrijdag 25 juni 2021. Cool!

In dit olympisch jaar 2021, gaan we met 20 triatleten een volledige olympische

triatlon afwerken: 1500 m open water zwemmen, 40 km racefietsen en 10 km

lopen. 

We duiken in het water van Hazewinkel in Willebroek, fietsen langs de oevers

van de Schelde naar ons Wijndomein Valke Vleug in Puurs en sluiten daar af

met een trail door en rond de wijngaard.

De sportieve organisatie is in handen van endurance coach en ex-prof triatleet

Bruno Clerbout en zijn team. 

In triatlon is succes niet alleen het resultaat van fysieke training, maar ook van

de praktische voorbereiding. Wat je aan materiaal meebrengt, hoe de Vinetiq

Olympique triatlon afwijkt van andere triatlons en op welke manier  je vlot van

de ene sportdiscipline naar de andere overschakelt, lees je in de volgende

pagina's.  

Nog uitermate veel trainingsplezier en tot binnenkort! 

  

Team Vinetiq Olympique

Dream it

Plan it

Do it

02



• mogelijkheid tot lichte sportlunch  & drinks

PROGRAMMA - 25.06.21
 

11 - 11U30:

ontvangst op Wijndomein Valke Vleug te Liezele, Achterheide 21, 2870 Puurs-Sint-Amands

 

11U30 - 12U30:

• persoonlijke begeleiding door coach Bruno & team: ontvangst atleten en partners,

registratie, klaarleggen materiaal wisselzone 2, inleveren zwemmateriaal voor transport, 

 briefing .....  

 

12U30:

• start opwarmingsfietstocht 10 km in groep naar Hazewinkel

• shuttle partners naar Hazewinkel

• klaarzetten fietswisselzone 

• klaarmaken start zwemmen

 

14U:

officiële start triatlon wedstrijd

 

15U30: 

start privé rondleiding op Wijndomein Valke Vleug voor de partners

 

18U30: 

verwachte finish laatste deelnemer

 

19U: 

start receptie en barbecue

 

Na de finish is er de gelegenheid tot massage en douche 

op het wijndomein.
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Stayeren is niet toegestaan. 

PARCOURS

!
Het parcours is niet verkeersvrij, maar gaat grotendeels over dijken.

 

We volgen ten alle tijden de verkeersregels en de aanwijzingen van

politie en seingevers.
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SIGNALISATIE

!
Volg de blauw-witte Vinetiq pijlen.

 

Langsheen het fietsparcours staan er 22 signaalgevers.

 

Moeilijkere passages worden aangeduid met een groot

gevaarsbord.

 

In een apart filmpje kan je deze punten al eens bekijken.

 

Rondom oneffenheden op het fietsparcours is een

markering aangebracht.
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Dream it

Plan it

Do it
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Fietstenue met daaronder je wedstrijdpak

Gewone sportschoenen 

Racefiets (al dan niet met klikpedalen). Laat je  fiets op voorhand

nog eens goed nakijken! 

Reservemateriaal fietsen

Fietsschoenen + fietshelm + fietsbril 

Loopschoenen (wisselzone Valke Vleug)

Wetsuit + zwembril + badslippers

Drinkbussen en andere wedstrijdvoeding

Sporttas waarin je materiaal zwemonderdeel wegstopt. 

Vinetiq badmuts

Racenummer bevestigd aan  energy race belt

Tas met daarin avondkledij + toiletgerief en handdoek om te

douchen na de wedstrijd

WEDSTRIJDMATERIAAL

 WELKE KLEDIJ DRAAG JE BIJ AANKOMST?

WAT HEB JE NODIG VOOR HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD?

 WAT ONTVANG JE BIJ AANKOMST? 

 WAT LAAT JE ACHTER IN DE WAGEN? 
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Wedstrijdinstructies 
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Wagen parkeren op de daartoe voorziene parking 

Racefiets afladen

Rugzak meenemen met daarin zwemmateriaal: wetsuit •

zwembril • slippers •  eventueel sportvoeding • extra water  

• vaseline of antischuurcreme •kleine handdoek 

Fietshelm • fietsbril •  fietsschoenen meenemen voor de

opwarmingstocht die start na de lunch

Ten slotte ook je loopschoenen (petje en sportvoeding)

om klaar te zetten in wisselzone T2 op het domein

(wisselzone fietsen-lopen)
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(1)  WEDSTRIJDMATERIAAL UITLADEN

AANKOMST VALKE VLEUG



Zet je loopschoenen instapklaar in wisselzone 2

Loopschoenen voorzien van elastische snelveters besparen

je tijd.

Best probeer je dit uit en train je op het snel aandoen van je

loopschoenen

Het al dan niet dragen van sokken is een persoonlijke keuze.

Visualiseer reeds de weg die je zal afleggen naar je plaats in

de wisselzone na je fietsproef

In de wisselzone is iemand van ons team aanwezig die

samen met jou alles nog eens controleert.

10AANKOMST VALKE VLEUG

(2)  WISSELZONE 2 KLAARZETTEN  



Laat ook je fiets samen met je fietshelm en fietsschoenen

achter aan wisselzone 2 in zone en de box met jouw

racenummer. Na de lunch vertrekken we van hieruit in in

groep naar Hazewinkel waar de triatlon Vinetiq Olympique

van start zal gaan.

Bijna heb je je handen vrij om te genieten van een sportieve

lunch in de wijnzaal alvorens aan de race van je leven te

beginnen! 
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(3)  STATIONEREN FIETS WISSELZONE 2

AANKOMST VALKE VLEUG



Lever aan het Vinetiq onthaalpunt (naast de parking) nog je 

 sporttas met zwemspullen af. 

De enveloppe die je daar ontvangt  bevat je racenummer &

Vinetiq badmuts. Deze steek je bij je zwemmateriaal in je

sporttas.

 Je zal je sporttas terugvinden op je plaats in wisselzone 1

(wisselzone zwemmen-fietsen) in Hazewinkel.
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AANKOMST VALKE VLEUG

(4)  RACENUMMER OPHALEN & SPORTTAS AFGEVEN



’s Morgens neem je thuis best  een koolhydraatrijk ontbijt.

Wij voorzien een licht verteerbare sportlunch die we

nuttigen tot uiterlijk 2 uur voor de start (bij voorkeur nog iets

vroeger).

Overdrijf niet met je porties. Je maag moet alles kunnen

verwerken.

Een uur voor de start kan je nog een banaan of energiereep

eten.

Drink vooral voldoende water verspreid over de

voormiddag.

Experimenteer niet met voeding op de wedstrijddag zelf!

VOEDINGSINSTRUCTIES

LUNCH & VOEDING 13



Practice

every day.

Warm up

before you

play!
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Vanuit wisselzone 2 rijden we samen naar Hazewinkel.

Dit doen we op een heel rustig tempo.

Zorg ook voor aan het weer aangepaste fietskledij teneinde

je spieren warm te houden.

Maak gerust een gezellig praatje, maar neem ook tijd om

kleine slokken te drinken van je drinkbus gedurende de hele

rit.

16OPWARMINGSTOCHT

SAMEN NAAR DE START 
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Deze is qua opstelling identiek aan wisselzone 2.

Hier vind je je sporttas terug met je zwemspullen.

Hang je fiets bij je racenummer.

Plaats je fietsschoenen en leg je helm (en eventueel

zonnebril) klaar.

Triatleten plaatsen vaak hun fietsschoenen reeds op hun

klikpedalen. Wie raden dit iedereen af die daar niet op

getraind is.

Het dragen van sokken tijdens de fietsproef is een

persoonlijke keuze.

Je racenummer mag onder je wetsuit gedragen worden.

 Ook hier is iemand van ons team aanwezig om alles nog

eens te controleren en te helpen waar nodig

20HAZEWINKEL

MATERIAAL WISSELZONE 1 KLAARZETTEN
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Ready?
Let's go! 



SWIM
LIKE THE

BOAT
SUNK!
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5 minuten voor de start gaan we te water vanop steiger 2.

Laat je bij voorkeur al zittend in het water glijden.

Koud water kan immers ‘op je adem pakken’.

Wees hierop voorbereid en blijf rustig.

Tussen steiger 1 en 2 lijnen we op.

Er worden twee ronden van 600m gezwommen met een

‘aan-en uitloopstuk’ tussen de steigers en boeien.

We houden de boeien steeds aan onze rechterhand.

Begeleidende kayakkers en redders loodsen je ook in de

goede richting.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1,5 KM ZWEMMEN 

INSTRUCTIES
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Tussen de steiger en wisselzone 2 kan je gerust je wetsuit al

tot je middel uitdoen.

In de wisselzone doe je deze dan helemaal uit.

Gooi hem samen met je zwembril en badmuts in jouw

Valke Vleug bak.

Klik je helm vast, zet je zonnebril op en doe je

fietsschoenen aan.

Neem je fiets aan de hand en loop ermee naar de exit.

Eens het kleine poortje door kan je op je fiets springen.

Ook dit kan je trainen!

06WISSELZONE 1 

VERLIES GEEN TIJD!
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BIKE

LIKE YOU

STOLE IT!
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Wees voorzichtig en doe het rustiger aan bij de iets technischere passages.

Op de lange, rechte stukken dijk kan je immers de gas volledig opendraaien.

Geniet van het prachtige fietsparcours en vergeet niet de hele rit door te

drinken.

Dit is best een isotone drank en/of water.

Eén drinkbus isotone sportdrank per uur (60g koolhydraten) wordt vaak als

richtlijn gebruikt.

Ook hier ga je niet experimenteren op de wedstrijddag zelf.

Bij pech helpt ons team op het parcours je zo snel mogelijk verder. Voorzie

echter zelf ook reservemateriaal. Vraag je fietsenmaker misschien om latex

melk of antilekvloeistof in je binnenband te spuiten. Tenzij je al tubeless rijdt.

Voor medische assistentie is er een medimoto op het parcours aanwezig.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

40KM FIETSEN 

INSTRUCTIES
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De wisselzone komen we binnen met de fiets aan de hand.

Triatleten zijn het gewoon de voeten reeds enkele meters

voor de wissel uit hun schoenen te halen en op de

fietsschoenen te zetten.

Enkel wie dit gewoon is, wint tijd met dit te doen.

06AANKOMST WIJNDOMEIN

DOE JE SCHOENEN  UIT OP DE FIETS EN WIN TIJD!
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Je helm blijft vastgeklikt tot je fiets gestald is.

Leg al je fietsspullen in jouw Valke Vleug bak.

Trek vliegensvlug je loopschoenen aan en volg het spoor

dat in het gras getrokken is richting de wijngaard.

Draai je racenummer naar voor.

06WISSELZONE 2 

OP BLOTE VOETEN RICHTING T2
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RUN FOR

YOUR

LIFE! 
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Grotendeels lopen we onverhard en door de natuur.

Het parcours is dan ook niet overal even effen.

Na 5km hebben we een passage door Valke Vleug.

Deelnemers zullen elkaar geregeld kruisen.

Houd steeds rechts aan.

Bij aanvang van het lopen en bij het ingang van de loopproef

passeer je een bevoorrading.

Hier vind je in respectieve volgorde:  water, gels, isotone

drank en  cola in bekertjes. 

Gooi geen afval weg verder dan 10m van de

bevoorradingszone

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10KM LOPEN 

OP BLOTE VOETEN RICHTING T2
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De eerste ronde heb je de aankomstboog links laten liggen.

Nu is het tijd om er onder door te gaan.

Kijk nog eens of je racenummer goed naar voor is gedraaid.

Smile and enjoy!

Al je racespullen kan je recupereren op het binnenplein.

Neem rustig een douche op jouw aangegeven locatie. 

Profiteer zeker ook voor of na je douche van een massage in de

wijnzaal.

Als afsluiter van dit sportief event nodigen we je nu graag uit

samen met je partner voor de receptie en barbecue op het

wijndomein 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

The end.
FINISH, RACESPULLEN EN .... EEN WELVERDIENDE DOUCHE.
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Nog vragen
na het lezen
van deze
brochure? 
CONTACTEER:  
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Bruno Clerbout, endurance coach

GSM: 0479 67 97 29

E-MAIL: bruno.clerbout@telenet.be


