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Brugge maakt zich op voor 16de Triatlon door Brugge
Daar waar de Triatlon door Brugge in 2004 klein en bescheiden begon, met enkele honderden
deelnemers, een wisselzone op de parking van de firma Genencor nabij “du Phare” en een finish
tussen de molens op de Kruispoortvest, is dit event in de voorbije 16 jaar uitgegroeid tot een
happening waar sportminnend Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt.
Anders dan de voorbije jaren slaat de Triatlon door Brugge zijn tenten op in de tuin van de
Hotelschool Spermalie. U leest het goed. Na 10 jaar verlaten we de Brugse Markt. Daarmee wordt
de Hotelschool Spermalie de derde plek waar we ons Triatlondorp opslaan. Zes jaar lang hield de
Triatlon door Brugge huis tussen de molens op de vesten, tien jaar lang bepaalde de Markt het
gezicht, dit jaar kiezen we bewust voor een intiemere setting. Zowel voor deelnemers als voor de
toeschouwers durven we nu al spreken van de gezelligste triatlon van het land.
En dat is geweten. Dit jaar wagen 2105 sportievelingen hun kans in Brugge. 1175 atleten wagen
zich individueel aan de uitdaging. Daarnaast gaan 930 deelnemers elk een deel van die uitdaging
te lijf. Zij vormen gezamenlijk het legertje van 310 trio’s. Daarmee telt de Triatlon door Brugge
meer trio’s in haar deelnemersveld dan alle andere Belgische triatlonwedstrijden samen. Een
gegeven waar we als organisatie maar wat trots op zijn.
Het is onder triatleten inmiddels algemeen bekend dat al wie aast op een startbewijs maar beter
tijdig plaats neemt achter de computer. Ook dit jaar waren alle startbewijzen snel de deur uit.
Triatlon is een ‘hype’ geworden en de deelnemers nemen hun deelname steeds meer ernstig. Daar
waar in 2004 nog tal van gewone stadsfietsen in de wisselzone stonden, blinken tegenwoordig in
de wisselzone langs de Potterierei superbollides naast strakke tijdritfietsen.
De Triatlon door Brugge is een kwarttriatlon. Concreet betekent dit dat elke deelnemer tegen een
sportieve uitdaging van 1000 meter zwemmen, 45 kilometer fietsen en 10,2 kilometer lopen
aankijkt. Naast de sportieve uitdaging vormen vooral het decor waarin de wedstrijd wordt
gehouden samen met de unieke ambiance van een zaterdagavond en een enthousiast publiek de
mix waar zowel topatleten als recreanten een jaar lang naar uitkijken.
Maar niet alleen atleten vinden de weg naar de Triatlon door Brugge. Ook de toeschouwers duiken
er elk jaar in hoge getale op. De zwemstart (Sasplein), de zwemfinish (Carmersbrug) en de
aankomst (dit jaar voor het eerst in Hotelschool Spermalie) zijn traditioneel de plaatsen waar je de
toeschouwers en supporters zult vinden om de atleten in volle actie te zien.
Live verslaggeving, commentaar, wedstrijdbeelden, projectie van tijden en resultaten de passage
van de atleten langs het triatlondorp én de intieme finishplek zorgen ervoor dat de toeschouwers
letterlijk in de wedstrijd zitten. Een dergelijke formule is uniek in België.
De eerste atleten finishen rond 19u. De laatste deelnemers worden aan de finishlijn verwacht rond
de klok van 22u. Het volledige wedstrijdverloop is niet alleen live maar ook digitaal via een app te
volgen.
Laat het duidelijk zijn: op zaterdag 29 juni ademt Brugge triatlon.
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Triatlon door Brugge: zwemmen in de Lange Rei
Net als elk jaar dient de organisatie van de Triatlon door Brugge vlak voor de wedstrijd een
aanvraag in om de kwaliteit van het zwemwater te meten. Die meting wordt enkele malen
uitgevoerd en bij een positief resultaat krijgt de wedstrijd groen licht.
Zo zijn we er als organisatie zeker van dat alle deelnemers gezond kunnen zwemmen in open
water.
Maar ook aan de veiligheid van de deelnemers wordt gedacht. Al van bij de eerste editie kan de
Triatlon door Brugge rekenen op de duikers van de Recreational Diving Society. Hierdoor is de
zwemstart ieder jaar een goed voorbereidde operatie waarin niets aan het toeval wordt
overgelaten.
Een uur voor de start gaan de duikers in het water in en kiezen hun positie. Een vijftiental duikers
ligt dan gespreid en geschrankt over het parcours om een goed beveiligde zwemzone garanderen.
Na de doortocht van de laatste zwemmer herstellen de duikers binnen het uur het woongebied van
de Brugse zwanen. Voor een jaar behoort het water hen dan weer toe.
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Triatlon door Brugge app-gewijs
Via de Triatlon Brugge App vind je niet alleen je weg door Brugge en langs het parcours, maar
volg je de tijden van alle atleten vlot. Daarnaast kan je voor een atleet die je wil volgen op de
hoogte gebracht worden door middel van pushberichten op je smartphone. De Triatlon Brugge App
zorgt hierdoor voor een unieke beleving van de wedstrijd.
De App is gemaakt door Triatlon Brugge in
samenwerking met Smars-IT en kan worden
gedownload in de Apple Appstore en in Google Play.

Op het startscherm verschijnen vier grote knoppen:
Resultaten, Info, Sponsors en Kaart.

De kaartfunctie gidst je interactief doorheen het
wedstrijdparcours en de Brugse binnenstad. Zo vind
je op de kaart een aantal pushpins die je naar het
wedstrijdsecretariaat, de zwemstart en -finish, de
wisselzone voor individuele atleten, de wisselzone
voor trio’s of het triatlondorp in de tuin van de
Hotelschool Spermalie brengen. Door op een pushpin
te klikken kan je je via GoogleMaps naar de gewenste
locatie laten begeleiden. Handig, dachten we.

Maar er is meer. Zo kan je als toeschouwer tijdens de
wedstrijd één of meerdere atleten van nabij volgen.
Om dit te doen, volstaat het om de QR-code op het
wedstrijdnummer van een deelnemer te scannen. Op
het moment dat de code wordt herkend, kom je
automatisch op de fiche van de atleet terecht .
Je kan echter ook gebruik maken van de zoekfunctie
om atleten op te zoeken, hetzij op naam (zowel op naam als op voornaam) hetzij op nummer.
Wanneer je slechts enkele letters invult en op return klikt, dan krijg je alle atleten waarvan de
naam of voornaam deze letters bevat.
Je krijgt meteen ook te zien in welke wave een atleet start en wat zijn starttijd is.
Tijdens de wedstrijd kan je je favoriete atleten volgen via pushberichten. Van zodra ze een timingpunt zijn gepasseerd krijg je van al je favoriete atleten statusupdate via een pushbericht . De tijd
dat ze daar zijn gepasseerd wordt weergegeven en indien mogelijk de berekende tijd van het
onderdeel dat daarmee overeenstemt.
Pushberichten verschijnen op je smartphone, maar blijven maar tijdelijk staan. Een overzicht van
de beschikbare tussentijden vind je te allen tijde op de infofiche van elke atleet.
Wil je meer weten over de wedstrijd, over de verschillende onderdelen of over een aantal
praktische zaken, dan helpt de knop Info je een heel stuk verder. Je vindt er de info die je ook in
deze brochure of op de website terug kunt vinden.
Een dergelijke service is onmogelijk zonder de steun van enkele sponsors. Die laatsten vind je
onder de laatste knop in de App. Hierdoor wordt 29 juni een interactieve dag.
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Triatlon door Brugge: verkeershinder
De Triatlon door Brugge is de grootste triatlonwedstrijd van het land. Een wedstrijd op deze schaal
veilig organiseren kan onmogelijk zonder wat verkeershinder. In samenspraak met de politie werd
gezocht naar mogelijkheden om die hinder tot het uiterste minimum te beperken.
De wedstrijd start om 17u15 aan het Sasplein en duurt tot ongeveer 22u, wanneer de laatste
atleet finisht. In de omgeving van de start, de wisselzone en de aankomst is geen verkeer
toegelaten. Verder kan op een aantal punten in de stad hinder worden verwacht. We sommen ze
hier even voor u op:
parkeerverbod
Voor een vlotte en veilige organisatie zal in de volgende straten een parkeerverbod ingevoerd
worden:
Van vrijdag 28 juni 8u30 tot zaterdag 23 juni 24u00 in de Potterierei tussen Snaggaardbrug en
Carmersbrug.
Op 29 juni van 8u00 tot 24u00 in de hierna volgende straten: Komvest, Wulpenstraat,
Walweinstraat, Yzerstraat, Houtkaai, Lange rei, Potterierei, Carmerstraat, Carmersstraat (tussen
Potterierei en Ropeerdstraat), Sasplein, J&M Sabbestraat, P. Stockstraat en Verversdijk.

afgesloten voor verkeer
De hiernavolgende straten worden afgesloten voor alle verkeer van:
Vrijdag 28 juni 18u tot 23 juni 24u00: Potterierei tussen Snaggaardbrug en Carmersbrug.
Zaterdag 29 juni 8u tot einde: E. Zorghestraat.
Zaterdag 29 juni 14u tot einde: Potterierei.
Zaterdag 29 juni 16u tot einde: Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Snaggaardstraat.
Zaterdag 29 juni 16u30 tot einde fietsgedeelte: Volledige fietsparcours, Hoofdbrug Dampoort,
Warandebrug, fietsersbrug Komvest, Krakelebrug en Scheepsdalebrug (zie plan op onze site
www.triatlonbrugge.be)
De Sint-Pieterkaai wordt afgesloten op zaterdag 29 juni van 17u tot 21u15 vanaf de
Scheepsdalebrug tot en met de Warandebrug in de richting van de Warandebrug. Er wordt een
bepijlde omleiding voorzien.
Zaterdag 29 juni 18u tot einde: Volledige loopparcours.

geen bus
De bussen van De Lijn stoppen hun dienstverlening voor alle lijnen die over het parcours lopen
tussen 15u30 en 24u00. Voor meer info over welke bussen nog rijden kan u bij De Lijn terecht op
volgend nummer: 070 / 220 200.
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info voor toeschouwers
U kan steeds terecht op de website www.bruggebereikbaar.be of het minderhinderpunt van de
politie op het nummer: 050/44.88.44.
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Triatlon door Brugge: info aan de Bruggelingen
Alle info over de wedstijd vinden atleten en geïnteresseerden in een digitale infobrochure. Alle
deelnemers ontvingen begin juni een link.
De brochure wordt voortdurend ge-updatet en bijgewerkt, zodat iedereen steeds over de meest
recente info beschikt.
Bruggelingen hebben een bewonersbrief ontvangen.
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Triatlon door Brugge: een hart voor Bruggelingen
De Triatlon door Brugge won tijdens de voorbije jaren voortdurend aan populariteit. Dit jaar
kreunden de servers letterlijk onder de grote belangstelling van atleten en waren alle startbewijzen
al na enkele seconden de deur uit.
De atleten finishen in de tuin van de Hotelschool Spermalie in de Snaggaardstraat.
Programma Triatlondorp
13u00 start inschrijvingen in Spermalie
16u30 start live-commentaar
17u00 VIP-bar open
17u15 start kwarttriatlon
20u00 start prijsuitreiking individuele atleten
21u00 start prijsuitreiking Agegroup en trio’s
00u45 sluiten kassa’s
01u00 sluiten bar en pastabar

We vragen u wel te allen tijde de richtlijnen van onze medewerkers op te volgen om zo de
veiligheid van de deelnemers niet in het gedrang te brengen.
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Triatlon door Brugge: de erelijst

We zijn nu al benieuwd wie dit jaar deze erelijst zal vervolledigen:
DAMES

HEREN

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Mieke Suys
Mieke Suys
Joke Coysman
Joke Coysman
Tine Deckers
Sofie Goos
Sofie Goos
Sophie De Groote
Joke Coysman
Sofie Goos (1/2)
Jolien Lewyllie (1/4)
Michelle Vesterby
Sandra Wassink-Hitzert
Ine Cockuyt
Katrien Verstyft
Joke Coysman

Frederik Van Lierde
Marino Vanhoenacker
Marino Vanhoenacker
Marino Vanhoenacker
Marino Vanhoenacker
Bart Aernouts
Bart Aernouts
Bart Aernouts
Bart Aernouts
Axel Zeebroek (1/2)
Kris Coddens (1/4)
Pieter Heemeryck
Bart Aernouts
Stenn Goetstouwers
Kenneth Vandendriessche
Pieter Heemeryck

Triatlon door Brugge: ecologisch
Elke organisatie, ook die van een triatlon, heeft een impact op het milieu. Eten, drinken, vervoer,
afval, papier, energie … Elk evenement heeft een ecologische voetafdruk. Werken aan die
voetafdruk is voor de Triatlon door Brugge meer dan zomaar een modewoord.
Om onze ecologische voetafdruk in kaart te brengen, deden we een beroep op de studenten uit de
opleiding ecotechnologie van Hogeschool VIVES campus Kortrijk. Met het resultaat van hun
onderzoek kunnen conclusies worden getrokken en stappen gezet om die footprint te verminderen.
Concreet leverde dat voor onze wedstrijd al een aantal belangrijke wijzigingen op. Zo kiezen we
sinds enkele jaren voor een digitale infobrochure. Die vervangt een krant die op 75.000
exemplaren werd verspreid. Een beslissing die het equivalent van een klein stadspark aan
uitgespaarde bomen oplevert en de voetafdruk van de hele wedstrijd aanzienlijk verkleint.
Daarnaast doen we als organisatie een oproep aan alle atleten om afval gescheiden te houden.
Plastiek, pmd en restafval worden in aparte bakken verzameld en we houden een doorgedreven
campagne waarbij we duidelijk maken dat atleten die hun afval langs de weg gooien, uitgesloten
kunnen worden.
Na afloop van de wedstrijd zal al het afval dat op de triatlon wordt opgehaald worden
uitgesorteerd door een gespecialiseerde firma, zodat het restafval opnieuw wordt beperkt.
De ecologische voetafdruk verminderen is een werk van jaren. Daarom blijft Vives de wedstrijd
jaar na jaar evalueren. Samen met de studenten van Hogeschool Vives willen we zo blijven streven
naar een duurzame, verantwoorde wedstrijd.
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Triatlon door Brugge: culinair
Een deel van de populariteit van de Triatlon door Brugge is zonder twijfel toe te schijven aan de
aparte charme van het Triatlondorp.
Behalve de live-verslaggeving, de wedstrijdbeelden op schermen in de tent en de passage van de
atleten langsheen en door het Triatlondorp wordt de aantrekking grotendeels gevormd door de
ambiance van het gezellig samenzijn aangevuld met een drankje en een hapje.
Ook hierin kiest Triatlon door Brugge steevast voor kwaliteit. In de tent in de Hotelschool
Spermalie wordt uitgepakt met gastronomische hoogstandjes van Brugse toppers: La Muse de
Marcel en Amuni.
Daarmee is de Triatlon door Brugge meteen goed voor het label: de smakelijkste triatlon van het
land.
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Triatlon door Brugge in cijfers
Een wedstrijd van dit kaliber op het getouw zetten vraagt inspanning van velen. Een aantal cijfers
maken dat meteen duidelijk.

6 hoofdorganisatoren
5 sectie-managers
185 seingevers langs het parcours
50 mensen interne veiligheid
50 mensen in de catering
500 medewerkers in drie shifts (opbouw, wedstrijd, afbraak)
80 politiemensen
30 scheidsrechters VTDL
25 motorrijders
Daarnaast is een hoop materiaal nodig. Zo maakt de organisatie gebruik van:
1200 naderafsluitingen,
1 super evenementen tent
1 podium 12x9m +
licht- en geluidsinstallatie
1 podium 6x9m + finisherspodium
5 km afspanlint
2 km touw, 2 boten
10 auto’s , 25 motoren , 5 bestelwagens

Koken kost geld. Een triatlon organiseren ook. Het totale budget van de organisatie wordt
momenteel geraamd op 230.000 euro waarbij het grootste deel wordt opgevangen door
sponsoring in natura en logistiek. Daarom danken de organisatoren nu al alle sponsors voor het in
ons gestelde vertrouwen en de medewerkers voor hun inzet.
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Triatlon door Brugge: de prijzenpot
Dankzij de gulle bijdrage van de sponsors, is er een financiële prijzenpot van 10.000 euro met
voor de winnaar een prijzengeld van 1200 euro.
De organisatie voorziet naast geldprijzen voor de algemene einduitslag ook geldprijzen voor de
diverse leeftijdscategorieën of age-groups. Deze prijzenpot is zeer aantrekkelijk en één van de
hoogste in de Belgische triatlonsport.
Belangrijk: deze geldprijzen zijn niet cumuleerbaar.
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Triatlon door Brugge: accreditatie
Accreditaties voor pers en fotografen kunnen aangevraagd worden via pers@triatlonbrugge.be
De accreditaties kunnen zaterdag 23 juni vanaf 14.00 uur opgehaald worden aan de infostand in
het wedstrijdsecretariaat, Snaggaardstraat 9.
.
Voor cameramensen bestaat de mogelijkheid het fietsen en lopen achterop een motor. Dit moet
wel apart van te voren aangevraagd worden.
Gedurende het wedstrijdverloop zijn tussenstanden verkrijgbaar bij het perscentrum aan het
podium in Spermalie. We vragen u wel te allen tijde de richtlijnen van onze medewerkers op te
volgen om zo de veiligheid van de deelnemers niet in het gedrang te brengen.
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