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 1. Welkom

Beste deelnemer,

We willen je van harte welkom heten tijdens deze tweede editie van Cross Duatlon 
De Peel powered by Hoeben Installaties! Wat ongelofelijk leuk dat je erbij bent en 
daarmee je vertrouwen uitspreekt in ons als organisatie. We zijn er trots op dat we 
zo’n grote groep sportievelingen mogen gaan ontvangen en vermaken. Ook een woord 
van welkom namens Green Valley Estate, dat haar fantastische faciliteiten beschikbaar 
stelt voor ons aller vermaak!

Ons doel is om een sportief evenement op poten te zetten waarbij plezier voorop 
staat, zowel voor de snelle wedstrijdatleet als voor hem of haar die voor het eerst 
kennis maakt met deze sport.
Plezier op sportief vlak door een uitdagend en afwisselend parcours. Maar ook plezier 
in het nagenieten, want uiteraard staat er een hapje en een drankje klaar voor na 
afloop van de wedstrijd.

Dat je je sportieve ambities waar mag gaan maken en je verdiende medaille van Cross 
Duatlon De Peel 2022 een mooi aandenken gaat zijn aan een sportieve dag om nooit 
te vergeten. We wensen je enorm veel plezier toe, met de voor- en napret en natuurlijk 
op ons mooie parcours!

Met sportieve groet,

Organisatie Cross Duatlon De Peel
Sanne van Paassen, Bastin van Alten, Ton van Empel, Hans Jeronimus, Rob Spee en  
Rick Struik
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 2. Bereikbaarheid 

MET DE AUTO:
Green Valley Estate
Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne
https://goo.gl/maps/8482oPf178H8BR1k9

MET HET OPENBAAR VERVOER:
Als je met het openbaar vervoer komt, kan je het beste met de trein naar het station in 
Deurne komen en dan is het vandaaruit nog ongeveer 3 kilometer fietsen.

Voor een actuele routebeschrijving, ga naar: www.9292ov.nl

ADRES:
Green Valley Estate
Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne

 3. Parkeren

Bij Green Valley Estate zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Op het moment dat 
u de Bruggenseweg afslaat om richting The Green Valley Estate te gaan, kunt u voor 
het grote gebouw links afslaan de parkeerplaats op. Volg de borden en dan zorgen wij 
ervoor dat uw auto op een mooie plek staat.
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 4. Sponsoren 2022

Platinum
Hoeben Installaties BV

Gold
BAA
Miba Bouwmanagement BV
Spuiterij Munsters
ESL Natuursteen BV

Silver
Verpas
Movico BV
Pneuparts
Op Koerz

Bronze
Sportstuif Kinderopvang BV
van Rijssel Carosseriebedrijf BV
Pascal
Atoom13
Markkant Elektro BV
Nodalco BV
2Motus
Berkvens Wonen
IT Connectie

Natura
Green Valley Estate
Beekhuis|Holthuis ontwerpers
t Streeckhuys





www.crossduatlondepeel.nl
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 5. Aanmelden (locatie en hoe)

Deelnemers voor de teamwedstrijd kunnen zich vanaf 08.30 uur tot uiterlijk 30 
minuten voor de start melden in het gebouw bij de wedstrijdsecretariaat (zie 
nummer drie plattegrond) van de Green Valley Estate. Voor de individuele afstand is 
dit tussen 10:30 tot 12:15. Bij de inschrijving ontvang je het deelnamepakket, met 
de volgende items:
•  Solo deelnemer: 1 chip, 1 startnummer, 1 biketag en consumptiebon
•  Teams: 1 chip, 3 startnummers en 1 biketag en  consumptiebonnen 

De deelnemers met een NTB licentie dienen deze te tonen bij de aanmelding.

Praktisch: je plaatst de biketag op het stuur met de tyraps en het startnummer plaats 
je voorop tijdens het lopen en achterop tijdens het fietsen. Handig hiervoor is een 
startnummerband.

 6. Kleedruimte/douche

Bij Green Valley Estate is kleed- en douchegelegenheid aanwezig (zie nummer twee op 
de plattegrond).
Nabij de EHBO is de kleedruimte en voor dit gebouw staat een douchegelegenheid. 
Tevens kan je ook in de kleedruimte je tas achterlaten. Let op! Dit is onbeveiligd en op 
eigen risico.
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 7. Programma (afstanden + tijden)

08:30:  Aanmelden deelnemers teams afstand
09:00:  Wisselzone open teams
09:50:  Briefing deelnemers bij de start (teams)
10:00:  Start teams
10:30:  Aanmelden deelnemers individuele afstand
11:15:  Wisselzone open individuele afstand
12:35:  Briefing deelnemers individuele afstand bij de start 
12:45:  Start individuele afstand
13:00:  Prijsuitreiking teams (hoofdgebouw)
15:45:  Prijsuitreiking individuele afstand (hoofdgebouw)
16:15:  Sluiting wisselzone

Let op voor de teams: vanwege de solo wedstrijd is het niet mogelijk om jouw 
mountainbike op te halen in het parc fermée tussen 12:45 - 14:00 uur.

 8. Tijdslimiet 

Er is geen tijdslimiet.

 9. Reglement vanuit de NTB

Alle wedstrijden worden onder auspiciën en volgens de regels van de Nederlands 
Triathlon Bond gehouden.
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10.  Algemene voorwaarden – reglementen

• Deelname geschiedt op eigen risico.
•  Deelname en toegang tot de ravitailleringpost is alleen mogelijk voor geregistreerde 

deelnemers.
•  De route wordt niet op een afgesloten parcours gelopen en gefietst. Respecteer 

medeweggebruikers zoals wandelaars en mountainbikers. Zij hebben net zoveel 
recht om de paden te gebruiken.

• Het dragen van een helm bij het fietsen is verplicht.
•  Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
•  Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd tijdens de tussenstop en/of 

finishlocatie.
•  Deelname aan de individuele afstand is mogelijk voor iedereen vanaf de leeftijd van 

18 jaar. In teamverband of bij korte afstand is dit van 14 jaar.
• De inschrijving is pas definitief na betaling.
• Inschrijfgelden worden bij annulering na 8 december niet terugbetaald.
• De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
•  De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een zodanige 

tocht te ondernemen.
•  Het is niet toegestaan om met een koptelefoon, headset of ‘oortjes’ met muziek te 

lopen tijdens de wedstrijd.
•  De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, de tijdens het 

evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
•  Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, 

film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een 
vergoeding voor te claimen.

•  De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door 
overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

• Tijdens deze wedstrijd is het wedstrijdreglement van de NTB van toepassing.
•  Bij de inschrijving zullen wij vragen om een aantal persoonsgegevens. Cross 

Duatlon De Peel gebruikt deze gegevens voor de verwerking van uw inschrijving 
en om informatie te verstrekken over het evenement. Deze worden niet voor 
andere doeleinden dan hierboven genoemd. Uw gegevens worden niet met derden 
gedeeld.

•  Alleen MTB/ATB’s zijn toegestaan (26” t/m 29”) en worden opgenomen in de uitslag.
• Minimale banddikte van de MTB moet 1,5” zijn.
• “Spijker” banden zijn verboden.
• Startnummer mag niet gevouwen of deels gevouwen worden gedragen.
• Startnummer bij het lopen voor en bij het fietsen achter dragen.
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11. Tijdregistratie 

Voor de registratie van de fiets- en looptijden wordt gebruik gemaakt van het MyLaps 
tijdswaarneming systeem.

12. Wisselen van teams

De wissel vindt plaats in het Parc fermée. De fietser wacht bij de mountainbike en 
vervolgens staat na het mountainbiken de loper weer op de plek waar de fietser 
de mountainbike neer hangt. Kleine tip: het is handig om vooraf de plek in het parc 
fermée af te stemmen, zodat je niet naar elkaar hoeft te zoeken.

Het is belangrijk dat de chip (enkelband) hier wordt overgedragen, zodat de tijd 
geregistreerd wordt.

Uiteraard mag je tussendoor je teammaatje gaan aanmoedigen, maar zorg ervoor dat je 
weer tijdig klaar staat in het parc fermée.

Er is mogelijkheid tot een gezamenlijke finish. 
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13.  Parc fermée – Wisselzone
 

Het parc fermée is alleen toegankelijk voor deelnemers en wordt tot 16:15 uur 
bewaakt door mensen van de organisatie. Daarna worden de fietsen niet meer 
bewaakt en staat uw fiets daar voor eigen risico. Tussen de balken en in het parc 
fermée mag niet gefietst worden. Het dragen van een goedgekeurde fietshelm is 
verplicht. De helm moet vast zitten voordat u uw fiets van het rek pakt en mag pas 
losgemaakt worden als de fiets weer aan het rek hangt. U dient in het parc fermée 
ten alle tijden de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen. Bij het niet houden 
aan deze regels wordt u uit de wedstrijd genomen. De sticker met uw startnummer 
dient u zichtbaar te plaatsen aan uw fiets. U kunt uw fiets ophalen uit het parc fermée 
op vertoon van uw startnummer. Bij het ophalen van uw fiets zal het startnummer 
gemerkt worden.

Let op!! dat u tijdens het in/uit checken geen deelnemers hindert die met de wedstrijd 
bezig zijn.
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14. Parcours
Fietsparcours (1 ronde = 11,5 km) 2 rondes
 
Hardloop parcours (1 ronde = 3,5 km) 2 rondes en 1 ronde

Start

Finisch

Fiets parcour
Loop parcour
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•  De route is uitgezet met 2 kleurenborden, 1 voor het lopen en 1 voor ‘t fietsen.  
Waar nodig zal afgezet worden met Hoeben lint.

 

Daarbij zullen we middels zaagsel op de grond de buitenbochten aangeven( waar 
nodig).
•  Het parcours is verkeersluw. Tevens is de kans aanwezig dat er in dit populaire 

wandelgebied andere recreanten op het parcours terecht komen. Wees hier alert op!
•  Het is een veeleisend parcours met de nodige klimmetjes en enkele technische 

passages. Deel je race goed in en ga niet als een dolle van start. Wees alert op je 
eigen grenzen.

•  De ondergrond van het parcours is zeer gevarieerd, maar overwegend zanderig. 
Momenteel ligt het parcours er goed bij. Wel zijn er wat geulen hier en daar 
vanwege de regen.

•  Kaarten van het parcours staan in dit programmaboekje en op onze site. Bestudeer 
de route, het aantal rondes en de doorkomsten op het start/finish-terrein goed. Zorg 
dat je op tijd aanwezig bent en in de gelegenheid bent om het start/finish-terrein te 
verkennen.
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15. Verzorgingsposten
Na de finish staat er een verzorgingspost met versnapering, zodat je na de wedstrijd 
kan bijtanken.
Tijdens de wedstrijd is er geen verzorgingspost, dus neem zelf voldoende voeding 
mee! Vooraf kan je wel je sportdrank vullen met Bye! sportvoeding.

16. EHBO
Vlakbij het start/finish-terrein is een medische post ingericht door de EHBO Deurne. 
Tevens zijn er mobiele EHBO hulpverleners aanwezig halverwege de grote loop- en 
fietsronde.

17. Catering
Tijdens en na de wedstrijd is het sportcafé van het Green Valley Estate open.

18. Podium + Prijsuitreiking
De volgende prijsuitreikingen zijn er in het sportcafé:

Individuele afstand
✔ podium voor mannen
✔ podium voor vrouwen

Teams
1x podium

De prijsuitreiking van de teams zijn om 13:00 uur en van de individuele afstand om 
15:45 uur in het sportcafé van Green Valley Estate.
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19. Uitslagen
De uitslagen zijn te vinden op onze website en facebook pagina.

20. Sociale media
Laatste nieuws/informatie is te vinden op ons Instagram- en Facebook pagina.
https://www.facebook.com/crosstriatlonasten
https://www.instagram.com/crosstriatlonasten

21. Contact
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via https://crosstriatlonasten.nl/contact 
of info@crosstriatlonasten.nl
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