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individueel of trio’s

500m

20 km

5 km

Werk jij
graag op alle
terreinen?

Artes group is actief op vele
fronten: de burgerlijke bouw,
de waterbouw, en gebouwen
en restauratie. Om ons team te
versterken zijn we op zoek naar
gepassioneerde collega’s met een
ondernemende spirit.

Bekijk onze
uitdagende jobs op
artesgroupjobs.be

HavenT riatlon Zeebrugge
201 8
Elk jaar wordt er in onze contreien in het

wereld vind je immers een triatlon in een

voorjaar enthousiast gezwommen, gefietst

havenzone. Het spreekt voor zich dat het

en gelopen als training voor de Haventriatlon

havenlandschap

in Zeebrugge en de Triatlon in Brugge. Beide

schepen, havenvoertuigen en kranen voor

wedstrijden zijn intussen een vaste waarde

zowel deelnemers als toeschouwers een

voor triatleten.

aparte meerwaarde betekent.

Het succes van triatlon in (Zee)Brugge

De organisatie is in handen van het haven-

blijft groeien. De originele ‘Triatlon Brugge’

bestuur maar het is vooral de enthousiaste

is inmiddels aan zijn vijftiende editie toe

medewerking van de Zeebrugse bedrijven

en wordt dit jaar gezwommen, gefietst en

die van de sprinttriatlon in Zeebrugge een

gelopen op zaterdag 23 juni.

succesverhaal heeft gemaakt.

Het havenbestuur van Zeebrugge (MBZ)

Een opgemerkt deelnemerstrio, zowel in

zal in Brugge opnieuw deelnemen en op die

Brugge als in Zeebrugge, is het team dat

manier de onlosmakelijke band tussen de

bestaat uit Joachim Coens (gedelegeerd

haven en de stad onderstrepen.

bestuurder MBZ), Renaat Landuyt (burge-

De

verwevenheid

reusachtige

meester en voorzitter MBZ) en Annick

haven uit zich ook in de ’Haventriatlon

Lambrecht (schepen en lid van de raad van

Zeebrugge’

bestuur MBZ).

die
maal

dit

stad

zijn

en

zevende

tussen

met

jaar

wordt

voor

de

georganiseerd.

Op zaterdag 2 juni, vormt de achterhaven
opnieuw

het

sportevenement.

unieke

decor

Nergens

voor

dit

anders

ter

#DISCI
START OM
15U
JEUGDTRIATLON
Jongeren tussen 15 en 18 jaar kunnen zich
inschrijven voor de jeugdtriatlon.
Geboortejaar 2003 en ouder.
Zwemmen - 500 m
Fietsen - 20 km
Lopen - 5 km

1/8 TRIATLON
Deelnemen kan individueel of in trio.
zwemmen - 500 m
fietsen - 20 km
lopen - 5 km
.

CIPLINES

#wedstr

ijdinfo
Waar kan ik parkeren
Dichtbij de finish en wisselzone is er
parking voorzien langs de Verschaveweg.
Parkeerwachters duiden aan welke parking
en welke plaats te kiezen. De weg naar de
wedstrijd zal aangeduid worden vanaf de
invalswegen in Zeebrugge en éénmaal in de
achterhaven (Verschaveweg) sturen gerichte

Waar en wanneer moet
ik mij aanmelden

borden je naar de juiste plaats.
• Aanmelden gebeurt in de tent aan het einde van
LET OP: De parking is beperkt bereikbaar tot

de Verschaveweg 300m van de parking. Volg de

14.45u en pas opnieuw vanaf 18.30u. Voor

borden “Race-office”.

onze atleten is dat geen probleem, maar aan
de toeschouwers en genodigden vragen we

• De inschrijvingen (afhalen pakketten) starten

om daar niet te parkeren als men van plan is

om 13.00u.

om voor 18.30u te vertrekken of na 14.45u
aan te komen.

• Het secretariaat sluit om 14.30u .
• De wisselzone gaat open om 13.30u.
en bevindt zich links op het einde van de
Verschaveweg. Check-in en check-out langs de
Verschaveweg.

LET OP: De wisselzone sluit om 14.45u.
Graag de fiets tijdig in de wisselzone
plaatsen.

deelnemers en
toeschouwers
Waar dien je
rekening mee te
houden?
•

Er is geen verzekerde bewaring, de

we de supporters zich te allen tijde te

parking is op loopafstand. De mobiele

houden aan de aanwijzingen van politie

kleedkamers/douches

bevinden

zich

naast de toiletten.

en seingevers.
•

De

wisselzone

wordt

bewaakt

tot

•

Er is slechts 1 wisselzone.

18.45u, nadien is er geen bewaking

•

De aankomst is in het triatlondorp,

meer. Gelieve alle fietsen vooraf uit de

ter hoogte van Tropicana. Op de

zone te halen. Pas wanneer de laatste

terminal kan men de fietsers uit beide

fietser opnieuw binnen is, kan men de

richtingen zien passeren en de lopers
zien finishen. Mogen we vragen dat de
mensen die de zwemstart willen zien
en nadien naar de finish komen, goed
uitkijken dat ze geen atleten hinderen.
Om

jouw

veiligheid,

de

veiligheid

van andere deelnemers en die van
medewerkers te garanderen, vragen

fiets ophalen uit de wisselzone.
•

LET OP! Aan de zwemstart kunnen
geen spullen achtergelaten worden.

triatlondorp
Sporters en supporters ontmoeten elkaar
in het gezellige triatlondorp met drank- en
eetgelegenheid.
Kinderanimatie verwent de jongsten met

Wat heb ik nodig om
aan triatlon te doen?
•

Een sprinttriatlon is half zo lang als een
kwarttriatlon maar voor de rest is alles
hetzelfde.

•

De

haventriatlon

is

een

echte

stayerwedstrijd. Dat houdt in dat
de fiets conform moet zijn aan de
reglementering hieromtrent. De fietsen
mogen geen opzet- of ossenkopstuur
hebben zoals bij tijdritfietsen. Doordat
de renners in groepjes rijden is het
risico te groot dat bij valpartijen
mededeelnemers
raken.

zouden

gewond

•

circustechnieken

•

professionele grime

•

springkastelen

•

hoek met reuzegrote
gezelschapsspelen

•

klim- en klauterparcours voor kleuters

•

gekke fietsen

Al deze activiteiten worden door een
monitorenteam begeleid.

Eventuele hinder
voor verkeer en
inwoners
Punten waarop hinder kan worden verwacht:
• Voor meer info kan je terecht op
• Vanaf 08.00u wordt de Verschaveweg

www.haventriatlon.be, waar je kan

afgesloten ter hoogte van Tropicana

doorklikken op “mobiliteit” of op het

tot aan het Verbindingsdok. Atleten,

minderhinderpunt van de politie op

genodigden en toeschouwers kunnen tot

050/55 60 40 (scheepvaartpolitie).

14.45u de parking bereiken (zie plan).
Tussen 14.45u en 18.30u (einde wedstrijd)

• De organisatoren danken jullie bij

is er geen verkeer mogelijk op het parcours

voorbaat voor jullie begrip en vragen

(rode en groene lijnen).

iedereen met aandrang om zich te houden
aan de aanwijzingen van seingevers en

• Vanaf 14.45u wordt het parcours voor

politie.

het doorgaand verkeer afgesloten, dan
kan men niet meer langs de Isabellalaan

• De wedstrijd start om 15.00u aan het

rijden maar moet men binnendoor langs de

verbindingsdok in de achterhaven en duurt

Kustlaan.

tot ongeveer 18.30u, wanneer de laatste
atleet finisht aan de Verschaveweg. In

• In Zwankendamme zijn de

de omgeving van de Verschaveweg en

Lisseweegsesteenweg komende vanaf

Visveiling is geen verkeer toegelaten.

de Lanceloot Blondeellaan, de Doornweg
en opnieuw de Lisseweegsesteenweg tot

Supporters zijn natuurlijk altijd welkom!

in Lissewege afgesloten voor doorgaand
verkeer. Verder is er geen doorgaand

We verwijzen je graag door naar de site

verkeer mogelijk in Lissewege in de

WWW.HAVENTRIATLON.BE.

Stationsstraat en de
J. Reyvaertstraat. De fietsers hebben altijd
voorrang op het bestemmingsverkeer
(indien al toegelaten).
• Op het loopparcours is geen verkeer
toegelaten.

Parc

Starttijden
(ONDER VOORBEHOUD)
15.00u start heren 1
15.05u start dames
15.15u start heren 2
15.23u start heren 3
15.30u start trio’s
17.30u prijsuitreiking JEUGDTRIATLON
en 1/8 TRIATLON
We vragen dat iedere atleet ten minste 10
minuten voorafgaand aan de start aan de
zwemstart aanwezig is. De briefing start om
14.50u.
Gelijke kleuren badmutsen starten altijd in
dezelfde wave.

cours

Het volledige parcours vind je online
www.haventriatlon.be
en iets verder in dit boekje.
Last-minute wijzigingen worden aangekondigd. We wensen je nog een goede
voorbereiding. Tot 2 juni dus, is het niet als
deelnemer dan als toeschouwer!

#BEREIKB
ZEEBRUGGE

Komende van de N31
AFSLAG 20
richting ZEEBRUGGE volgen

BRUGGE

BAARHEID
KNOKKE-HEIST

Komende van de A11
AFSLAG 19
richting ZEEBRUGGE volgen
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Henderyckx Luchtfotografie
www.henderyckx.com - 051/30073

skinn.be

Your Success is
Our Commitment
Our Services
• Stevedoring
• High&Heavy
• Vehicle Processing
• Agency, Logistics & Customs

Our terminals in Zeebrugge
• Northern Inlet Terminal Quay 405-410
• Bastenaken Terminal Quay 501-512
501-505
• Hanze Terminal Quay 521-527

Our terminal in Antwerp
• Vrasene Terminal Quay 1235-1309

International Car Operators | Kiwiweg 80, B-8380 Zeebrugge - Belgium
T +32 (0)50 54 24 88 | info@icoterminals.com | www.icoterminals.com

ICO_210x148mm_gewijzigde_kaainummer.indd 1

09/03/2017 14:23

Ethias
BRUGGE

Uw kantoor

RIJSELSTRAAT 2A.2
8200 BRUGGE

Dichterbij dan u denkt !
Persoonlijk advies nodig ?
De adviseurs van het kantoor in uw
buurt staan steeds tot uw dienst.
Voor meer info: www.ethias.be

Doet wat moet

Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik RPR Luik - BTW: BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB

infoewb@eneco.com
015/40.41.90

128x45_haven van antwerpen_origineel.indd 1
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concertgebouw.be
Info & tickets: +32 70 22 12 12
In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

© Dries Segers

op concertgebouw.be

ender-verstraete-155x300.indd 1

kanaLisaties
alarmdetectIe
braNddetectie
logistieK management
www.verstraete-ent.com

erkenning beveiliging 20 0059 16

Sfeerverlichting
neTtenbouw
openbare veRlichting
telecOm
huisaaNsluitingen
alGemene elektriciteit

15/10/15 12:35

Waterdichtheid
thermische iso
van daken, geve
en terrassen

NIEUWBOUW - RENOVATIE - ON

Waterdichtheid en
thermische isolatie
van daken, gevels
en terrassen
NIEUWBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.hoppegroup.be
www.debacker-knokke.be

‘t Walletje 79, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 28 96 - F 050 61 49 00
info@debacker-knokke.be

‘t Walletje 79, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 28 96 - F 050 61 49 00
info@debacker-knokke.be
APQRD00A

www.debacker-knokke.be

ANECA

SERVICES

voor een

nette

omgeving

Aneca Services nv Lieven Bauwenstraat 27 8200 Brugge
T: 050 38 97 77 – info@aneca.be – www.aneca.be

302719_AD-openbedrijven.indd 1

27/04/11 10:51

Ezelstraat 25 • 8000 Brugge
www.crivits-persyn.be

OndernemingsreCht
sOCiaal reCht
administratief reCht
vastgOed- en verzekeringsreCht

Crivits & Persyn
Advocatuur voor ondernemers door ondernemers

www.cewez.be

storage – handling – warehousing
fruit / special general cargo
high & heavy

customs and forwarding
agency
WWW.SEAINVEST.BE

frozen and chilled storage

Raamstraat 1 bis, 8000 Brugge
050 33 21 98
info@feys-vanacker.be
WWW.FEYS-VANACKER.BE
Join us on

Willemen groep is in veel opzichten een ambitieuze durver. De groep omvat tal van
aannemingsbedrijven, toeleveranciers en projectontwikkelaars. Vanuit een stabiel verleden
en een rijke traditie wordt dagelijks met 2.300 medewerkers aan prestigieuze projecten
gebouwd. Voor uitdagende projecten in binnen- en buitenland bedenken zij de oplossingen
van morgen, dit met een stevig groeitempo, grote betrokkenheid en een no-nonsense
bedrijfscultuur.
Aswebo werd opgericht in 1947 en is het acroniem voor Asfalt, Wegenis- en Bouwwerken.
Aswebo groeide na een aantal gerichte uitbreidingen (Mobilmat, Vandamme-Madoe,
Aannemingen Van Wellen en Kumpen Infra) uit tot één van de meest toonaangevende
aannemingsbedrijven in wegenbouw in België. Aswebo behoort sinds 2011 tot de Willemen
Groep. Naast de kernactiviteit als wegenbouwer, beton- en asfaltproducent leggen we ons
ook toe op civiele werken en recycling van asfalt- en betonpuin. Dat maakt van de Aswebogroep dé onbetwiste full service partner voor alle wegen- en bouwwerken.

READY FOR

JOIN US IN

Are you the talent we are looking for?

APPLY NOW

JOIN.DEME-GROUP.COM

A

E WORLD!

SHAPING TH

DEME has one of the most modern, innovative ﬂeets in the industry. But
with more than 100 vessels, we need the technical experts to keep the ﬂeet
in peak condition. If you want to work with truly pioneering vessels and
state-of-the-art equipment, or become part of one of our dredging projects
worldwide, we want to hear from you. Join us in shaping the world!

ALLE RIJBEWIJZEN A - B - BE - C - CE - HEFTRUCK
VAKBEKWAAMHEID-CODE95 & NASCHOLING
TEL: 050 33 12 20 - FAX: 050 33 12 10
info@topper.be
www.topper.be

Uw opleiding - teambuilding - uitwaaien - ...

aan de kust!
Het hotel beschikt over
79 moderne kamers
voor 2 tot 6 personen.
De badkamers zijn uitgerust
met een douche of bad.
Verwen jezelf in onze bar met
een lekkere maaltijd of snack.
Warm en koud ontbijt buffet.

ibis Styles Zeebrugge
Ibis Styles Zeebrugge is ideaal voor
een leuke creatieve teambuilding,
lezingen, evenementen, trainingen, ...
7 ZALEN BIEDEN :
- veel daglicht
- airco
- nieuwste technologische snufjes
- een Wireless Clickshare systeem
We helpen graag verder voor een
offerte op maat van uw wensen
alsook voor het organiseren van uw
teambuilding.

Makkelijk te bereiken via de snelweg
Gent – Brussel - Brugge
IBIS STYLES ZEEBRUGGE
Kustlaan 99 - 8380 Zeebrugge
Tel.: 050 201.202
H8091-GM@accor.com
www.ibis.com
HOTEL CODE: H8091-GM

www.zespri.eu

portofzeebrugge.be

Met dank aan
School Onze Lieve Vrouw ter Duinen Zeebrugge
FC Zeehaven Zeebrugge
Zeescouts Stella Maris Zeebrugge
Alle vrijwillige medewerkers

verantwoordelijke uitgever:
Haventriatlon Zeebrugge vzw
Isabellalaan 1
8380 Zeebrugge

Proud to be a
clever & creative
partner of
the Zeebrugge
Haventriatlon.

nijverheidsstraat 7 | 8310 brugge | t +32 50 78 25 26 | www.d-artagnan.be

