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Beste sporters en sportliefhebbers,

Tessa Geelen
Wethouder sport,
gemeente Weert

Voor de allereerste keer mag ik het startschot geven voor het Europees Kampioenschap Triathlon Olympische Afstand in
Weert. Ik vind het fantastisch dat ik zo veel
professionele en recreatieve atleten uit
heel Europa mag verwelkomen in Weert.
Sinds 2010 wordt in Weert een stadstriathlon georganiseerd. Een jaarlijks
terugkerend topsportevenement voor
jong en oud, dat vooral ook het plezier
van de sport uitstraalt. Door de jaren heen
is dit evenement gegroeid en ontstond de
ambitie om ook het Europees Kampioenschap te gaan organiseren. Een droom
van Olympische afmeting. Jarenlang is de
stichting Stadstriathlon Weert intensief
bezig geweest om aan alle voorwaarden
van de European Triathlon Union te voldoen.
In samenwerking met de gemeente Weert,
de Provincie Limburg, de Nederlandse
Triathlon Bond en de Europese Triathlon

Bond is hard gewerkt om deze ambitie
te verwezenlijken.
Het bijzondere aan dit EK Triathlon is de
locatie: midden in het stadshart van Weert
leggen de sporters zwemmend, fietsend
en rennend een parcours af. Ook voor
Weert is dit een bijzondere gebeurtenis:
als ‘sportstad’ juichen we dit soort topevenementen toe. We zijn dan ook vereerd
en enorm trots om gaststad te mogen
zijn voor zo’n groots sportspektakel.
Tijdens het Europees Kampioenschap
Triathlon 2019 staan sportiviteit, gastvrijheid en gezelligheid centraal.
Weert laat zich van haar beste kant zien.
Ik kijk ernaar uit om, samen met alle
bezoekers, de deelnemers aan te moedigen
en er een onvergetelijk weekend van te
maken.
Ik hoop jullie te mogen begroeten in ons
mooie Weert!

Vol trots heet ik jullie welkom op

het Europees Kampioenschap Triathlon
voor de Olympische afstand 2019 in Weert
Beste atleten, deelnemers, vrijwilligers,
sponsoren en bezoekers,
Vier jaar geleden hebben we onze passie
en droom omgezet in een plan tot het
binnenhalen en organiseren van het
EK triathlon in Weert. Hoe mooi en uniek
is het dat dit inderdaad na 4 jaar hard
werken ook echt is gelukt. Uiteraard
hebben we dit niet alleen gedaan en
hebben we enorm veel hulp en steun
gekregen zowel binnen Weert maar
zeker ook van ver daarbuiten.
Van 29 mei t/m 9 juni 2019 gaat het dan
ook echt gebeuren tijdens de 10e Rabobank stadstriathlon in Weert.

Het programma tijdens het 1e en
2e weekend van juni ziet er indrukwekkend
en spectaculair uit waarbij er zowel voor
de topsporter als voor de breedtesport
een mooi podium gecreëerd is.
Immers, naast een EK organiseren we
ook de grootste scholierentriathlon met
meer dan 3.000 scholieren.
Verder kun je in dit magazine lezen wat
er allemaal te doen is, laten we Weert
in juni omtoveren tot de triathlonstad
van Europa.
Heel veel kijkplezier en dat het mooie en
sportieve wedstrijden mogen worden

Van 29 mei t/m 9 juni 2019 gaat het dan ook echt gebeuren
tijdens de 10e Rabobank stadstriathlon in Weert.
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Wilfried Weekers
Voorzitter Stichting
Stadstriathlon
Weert
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Dear athletes, coaches, trainers,
boardmembers, spectators,
sponsors, guests,
On behalf of the board of the Dutch Triathlon
Federation (NTB) I would like to give you all a
warm welcome at the European Championship Olympic Distance 2019 in Weert. It is a
great honour for the Dutch triathlon in general
to host the best Olympic Distance triathletes
of Europe in the beautiful city of Weert.
We have full confidence in the local organizing
committee, together with the city of Weert,
to present you a professional and challenging
event in which you can demonstrate your
toptriathlon skills! The LOC, the city of Weert,
the Province of Limburg and NTB have worked
closely together the last years in organizing
this EC and of course we hope you will be
satisfied with the result this weekend.
The NTB wishes to thank the ETU for giving

us the chance to show our Dutch organizing
skills in international topsport events. Also we
like to thank all sponsors, the City of Weert
and the Province of Limburg for making this
event possible. Let’s all enjoy this weekend of
elite sport on its best!! We are ready, are you?

Wim van Oijen
Chairman
NTB Board

Weert 2019 is looking like being one of the biggest
events in the history of ETU Championships
Easy to get to and with great support
from the local community and Nation
Federation. We have seen exciting
racing there over the past few years
and the legacy for triathlon sport in
the city is growing every year.
ETU President, Renato Bertrandi,
“I have not had the chance to visit
the venue but have heard many very
positive reports back from ETU Executive
Board Members, Technical Officials,
ETU Media and of course, from athletes
and their supporters. It all sounds so
very positive and in particular, I am
looking forward to see the swim starts
at the Blauwe Meertje.
We were very impressed with the
presentation made by the LOC when
they attended the ETU Congress in

Kitzbühel. It is clear to us that the LOC
has put a lot of work in this planning,
not only in this event but in developing
the legacy that racing triathlon at such
a high level can take place.
At a time where it is so important that
our events are well-organised and
offer not only safety and fairness but
also value for money, I am confident
that this event will attract a big number
of athletes. So, well ahead of the race,
I would like to say, ‘Veel succes!’ not
only to the LOC but also to all of you
training for the event.”
Weert 2019, be there!
Paul Grovers and Renato Bertransi
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parcoursen 2019
EK parcoursen
ETU Elite & junior (1e weekend)
SPEEDWEAR

EK parcoursen
Mixed relay (1e weekend)
SPEEDWEAR

Parcoursen Age group
(1e weekend)
SPEEDWEAR
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Race program 2019

SATURDAY 1-6-2019
Agegroups wave 1
Agegroups wave 2
Agegroups wave 3
Agegroups wave 4
Agegroups wave 5
Agegroups wave 6
Agegroups wave 7
Agegroups wave 8
ETU Junior Male
ETU Male Elite

# Athletes 	START
100
09:00
100
09:15
100
09:30
100
10:00
100
10:15
100
10:30
100
10:45
100
11:00
65
16:00
65
18:00
930

SUNDAY 2-6-2019
Agegroups wave 9
Agegroups wave 10
Agegroups wave 11
Agegroups wave 12
Agegroups wave 13
ETU Mixed Relay Junior
ETU Mixed Relay Elite

# Athletes 	START
100
09:00
100
09:15
100
09:30
100
09:45
100
10:00
80
13:30
80
16:00
660

Friday 7-6-2019
School Triathlon wave 1
School Triathlon wave 2
School Triathlon (CP) wave 3
School Triathlon (CP) wave 4
School Triathlon (CP) wave 5
School Triathlon (CP) wave 7
School Triathlon (CP) wave 8
School Triathlon (CP) wave 9

# Athletes 	START
150
9:00
150
9:45
150
10:30
150
11:15
150
12:00
150
12:45
150
13:15
150
14:00
1200

SATURDAY 8-6-2019
NTB 4e Divisie OD Heren
NTB 3e Divisie OD Heren
NTB 2e Divisie OD Heren
NTB 2e Divisie OD Dames
NTB Sprint recreative Women / Men

# Athletes 	START
216
09:00
280
10:25
188
13:30
200
14:45
200
16:35
1334

SUNDAY 9-6-2019
NTB Quarter recreative Women / Men
NTB 1e Divisie OD Mannen
Child-parent , aspirant, Iron kids
NTB 1e Divisie OD Dames
NTB Ere Divisie teamrelay Mannen
NTB Ere Divisie teamrelay Dames

# Athletes 	START
200
09:00
72
10:25
100
13:00
84
13:15
80
16:15
44
16:20
580

Planing en onderdelen onder voorbehoud.

Friday 31-5-2019
# Athletes 	START
ETU Junior Female		
65		16:00
ETU Elite Female		
65		18:00
		130
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parcoursen 2019
Parcoursen NTB Divisies
(2e weekend)
SPEEDWEAR

Parcoursen scholieren
(2e weekend)
SPEEDWEAR

Parcoursen Ouder-kind,
aspirant, Ironkids (2e weekend)
SPEEDWEAR
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Event program 2019
Friday 29-5-2019	START	
ETU Registration
16:00

FinISH
19:00

THURSDAY 30-5-2019	START	
ETU Congress registration
12:00
ETU Congress		 13:30
Briefing Elite
13:00
Briefing Agegroup		 15:00
Familiarisation
15:00
Opening Ceremony		 18:00

FinISH
13:30
17:00
14:00
16:00
17:00
20:00

SUNDAY 2-6-2019	START	
Closing Ceremony EK
18:00

FinISH
20:00

Friday 7-6-2019	START	
Prijsuitreiking
12:45
Prijsuitreiking
14:00
Prijsuitreiking
15:00

FinISH
13:30
14:45
15:45

SATURDAY 8-6-2019	START	
Nacht van de Triathlon
16:35

FinISH
0:00

www.stadstriathlonweert.nl

SUNDAY 9-6-2019	START	
Closing Ceremony
18:00

FinISH
20:00

Stadstriathlon Weert

www.citytriathlonweert.com
stadstriathlon_weert
Stadstriathlon Weert
Stichting Stadstriathlon Weert
Telefoon (085 20 10 240)
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Bereikbaarheid
Located close to the main motorway A2
from Amsterdam to Maastricht.
Located directly to the intercity railway
with main line railway connection.
Airports
Eindhoven
Maastricht
Dusseldorf
Brussels
Amsterdam

29 km
45 km
74 km
124 km
152 km

Busvervoer

tijdens Stadstriathlon Weert

Tijdens het evenement verzorgt Kupers Bussen en
Reizen uit Weert het vervoer tussen de verschillende
locaties. Er zijn 3 locaties om op te stappen:

Inschrijvingen: blauwe pijl
Sporthal Boshoven
Vrakkerveld 2, 6002 AZ Weert
Zwemlocatie: rode pijl
Blauwe meertje
Herenvennenweg, Weert
Finishlocatie, sportexpo en horeca:
zwarte pijl
(250 m van finish, aan overzijde van kanaal), Hoek
Schoutlaan, Burgemeesterlaan, 100 meter vanaf
TZ-zone en 250 meter van Bassin Weert. Het inschrijfbureau en de finishlocatie liggen 800 m uit elkaar.
8

Deze busdiensten worden door de organisatie
kosteloos aangeboden en zijn voor iedereen te
gebruiken; zeker de zwemlocatie is beter te bezoeken
met de bus, dit i.v.m. beperkte parkeergelegenheid
aldaar.
Het is niet toegestaan om fietsen in de bus te
vervoeren. De bussen zullen op alle dagen
(behalve tijdens de Rabobankscholenstadstriathlon)
rijden. Bij iedere opstapplaats van de bussen zal
iemand van de organisatie aanwezig zijn.
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ProgramMA Stadtriathlon Weert, EC 2019
29 May 2019

Press conference
Briefing Age group coaches
Registration

2 June 2019

Age group
Mixed relay Junior, Elite, Women, Men
Closing ceremony EC

30 May 2019

Familiarization, briefing Elite, Junior
ETU congress
Opening ceremony

7 June 2019

Schools

8 June 2019

Recreative Men, Women,
Sprint, OD, teams
NTB devision races

9 June 2019

NTB devision races
Closing Ceremony Event
Iron kids, Child – Parent, Aspirant

31 May 2019

Age group
Junior, Elite Women

1 June 2019

Age group
Junior, Elite Men

Sportexpo
Tijdens de Stadstriathlon Weert zal er niet alleen gesport
worden door de atleten, ook zullen diverse bedrijven hun
materialen showen en te koop aanbieden. De sportexpo is
voor iedereen toegankelijk. De sportexpo zal in de buurt van
de finish komen te staan.
Mocht u na het lezen van deze tekst geïnteresseerd
zijn voor deelname aan de sportexpo mail dan naar:
info@stadstriathlonweert.nl

Overnachtingen
Bent u bezoeker of deelnemer van de
EK Stadstriathlon Weert? Boek dan nu uw
overnachting of meerdaags verblijf in de
directe omgeving van dit geweldige event.
VVV-Midden Limburg is de preferred partner
voor uw verblijf. Voor iedere atleet, individueel,
landenteams, sportbonden en natuurlijk het
aanmoedigend publiek, VVV-Midden Limburg
regelt het voor u.
Ook zijn wij uw toeristisch en recreatieve
partner in aanloop naar de EK Stadstriathlon.
Neem contact op via +31(0)475-330289
afdeling reserveringen of via
reservering@vvvmiddenlimburg.nl
en wij brengen u graag onder bij een
van onze partners.

Overnight Stays
Are you visiting or participating in the 2019
Triathlon European Championships Weert?
Book your overnight stay or multi-day stay
near this great event now.
VVV-Midden Limburg is the preferred partner
for your stay. VVV-Midden Limburg will provide
accommodation for athletes, individuals, Sports
Federations, country teams and of course for
the fans.
We are also your tourist and recreational partner
in the run-up to the 2019 Triathlon European
Championships Weert.
Please contact us via the reservations
department:
T: +31 (0) 475-330289
E: reservering@vvvmiddenlimburg.nl
We will gladly accommodate you or your team.
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Rob Barel

toernooidirecteur EK Weert 2019
Nederlands bekendste triatleet Rob Barel
wordt aangesteld als toernooidirecteur
van het EK triathlon in Weert. Barel, die
tevens als uithangbord en ambassadeur
zal fungeren voor het evenement naar
alle Europese elite atleten én agegroupers,
krijgt tot taak het evenement te adviseren
en op een zo hoog mogelijk niveau te
brengen. Zijn ervaring van bijna vier
decennia op het wereldtoneel van de
sport zal daarbij zeer nuttig zijn.

Barel reisde als professioneel triatleet en
later als agegrouper de hele wereld over
en nam in zijn lange carrière deel aan
honderden internationale evenementen.
Ook was hij één van de deelnemers aan
de eerste Olympische triathlon in 2000 in
Sydney. De organisatie van de Rabobank
Stadstriathlon Weert is buitengewoon
verheugd dat Rob Barel zich ten dienste
stelt van het EK 2019.

oidirec teur
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I have a Dream!
Glasgow, de grootste stad van Schotland, met bijna 600.000
inwoners. Het toneel van de EK-triathlon 2018. Een groots
sportevenement met duizenden toeschouwers. Niet alleen
voor de topprestatie op het parcours maar ook voor de
gezelligheid en het feest eromheen.
Een groepje vrijwilligers uit een stad in Nederland wil ook
graag zo’n evenement naar Nederland halen. En nee, het
wordt geen Amsterdam, Eindhoven of Maastricht.
Nee, de mensen van Weert krijgen het klaar om, onder de
neus van de miljoenen stad Kazan (Rusland), het EK naar
de stad Weert te halen.

SAMEN
VOOR EEN
TOPPRESTATIE!
TROTS OP
WEERT
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Weert! De stad van het EK-triathlon 2019!
Wat voor een kansen liggen hier allemaal voor ons Weert!
Als ondernemer aan het Bassin in Weert ben ik inmiddels
een jaar of 3 verbonden aan deze geweldige club mensen.
Ik ben er trots op dat ik een onderdeel van dit event mag zijn.
Wij zijn hard aan het werk om er een echte feestweek van te
maken en de duizenden sporters en supporters te laten zien
wat wij in Weert kunnen. Het Bassin wordt omgetoverd tot
een feestplein voor toeschouwers en inwoners van de stad.
Een groot aantal plannen is reeds uitgewerkt zodat we volop
muziek en entertainment kunnen bieden.
Mochten er inwoners of (muziek)verenigingen nog ideeën
hebben; deze zijn altijd welkom. En ondernemend Weert:
hier liggen kansen!
René Jeurgens
Barco-Denver-Fiesta
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Topfysiotherapie Van der Zanden

Samen bewegen naar beter
Al sinds enkele jaren verzorgt Topfysiotherapie Van der Zanden de Sportfysiotherapie en Sportmassages voor de
triathleten tijdens de Stadstriathlon Weert.
Zij staan direct aan de finish klaar met
een team van sportfysiotherapeuten,
manueeltherapeuten, sportmasseurs en
een voedingsdeskundige.
Topfysiotherapie Van der Zanden is
gevestigd in Weert in gezondheidscentrum TopZorg Weert en heeft
een regio-overstijgende functie op
het gebied van (top)sporters. Ze zijn
steunpunt van het NOC-NSF en Topsport
Limburg en onderdeel van de stichting
‘Gaan voor Goud’.

“Elk jaar kijken wij weer uit naar de
Stadstriathlon Weert, omdat het een
fantastisch evenement is en erg goed
georganiseerd. In 2018 hebben we de
opzet voor het EK in 2019 al kunnen
testen en dat is perfect verlopen.
We hebben veel positieve en geen
enkele negatieve reacties van triathleten
ontvangen! Ook in 2019 staat ons team
graag klaar om een steentje bij te
dragen middels de sportmassages en
sportfysiotherapie, aldus eigenaar
Olaf van der Zanden.

Stichting Sportdokters.nl
Stadstriathlon Weert is in 2017 de samenwerking
aangegaan met Stichting Sportdokters.nl
Een samenwerking waar beide partijen, terecht, heel trots
op mogen zijn.
Uniek aan deze samenwerking is de expertise van de teamleden binnen de triathlonwereld omdat ze zelf triathleet zijn
en weten wat er tijdens een wedstrijd, zowel lichamelijk als
geestelijk, kan gebeuren met een atleet. Vakkundig speelt
het team van Sportdokters hierop in.
De medische unit van Sportdokters is een mobiele spoedeisende hulp, van alle materialen voorzien om calamiteiten
op te vangen.
Helemaal uniek voor de organisatie en de stad Weert is
de samenwerking tussen het St Jansgasthuis en Stichting
Sportdokters.
Spoedeisende hulpartsen en - verpleegkundigen van de
eerste hulp van het SJG participeren als teamlid binnen
Stichting Sportdokters, hetgeen resulteert in korte lijnen
met het ziekenhuis en ambulancedienst.

Stichting Sportdokters kijkt uit naar de editie 2019, de
Europese Kampioenschappen Triathlon die terecht zijn
toegewezen aan de stad Weert.
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Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken?
Wil jij in 2019 deel uitmaken van het team
dat een Europees kampioenschap organiseert?
Voor 2019 zijn wij ook weer op zoek naar vrijwilligers die
samen met ons de triathlon weer tot een groot succes
willen maken. Als vrijwilliger kun je tijdens de triathlon
worden ingezet bij diverse werkzaamheden. Zo kun je
op het parcours staan om de atleten water aan te geven
of je staat op een kruispunt om verkeer te regelen.
Ook voor het verzorgen van de catering zoeken wij de
nodige vrijwilligers.

Vermeld in de mail je voor- en achternaam,
geboortedatum, GSM nummer, email en adres.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met
je opnemen!

Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

Ben je lid van een vereniging?
Wij bieden een aantrekkelijke uurvergoeding voor
verenigingen! Wil jij met ons samen de triathlon in 2019 tot
een succes maken? Schrijf je dan nu in door het sturen
van een mail naar vrijwilligers@stadstriathlonweert.nl
onder vermelding van ‘aanmelden vrijwilliger.’
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