Beste Triatleten!

Het is maart 2022 en we mogen en kunnen weer!
Dat is het belangrijke nieuws van dit voorjaar.
Na 2 ‘verloren’ jaren qua wedstrijden gaat het in 2022 weer gebeuren: 4 wedstrijden vormen ook dit
jaar weer het Van der Voort Triathlon Circuit.
Wel een andere samenstelling, maar, dat mag de sportieve pret niet drukken. Een korte uitleg:
Dit jaar door omstandigheden ‘nog’ geen wedstrijd in Schagen! Welke wedstrijden wel?
-

Heerhugowaard 1 juni. We openen het circuit met de Van der Voort Stad van de Zon
Triathlon in Heerhugowaard georganiseerd door DTC. Het betreft hier een sprint-triathlon.
Langedijk 15 juni. De Van der Voort Triathlon van Langedijk georganiseerd door Zwefilo staat
op deze woensdag gepland op de bekende locatie. Ook hier een sprint!
Nieuwe Niedorp wordt woensdag 6 juli. Deze geweldige wedstrijd met dorpsfeest dus ook op
de woensdag, met ook een sprint als afstand.
Anna Paulowna 20 augustus. De oudste kwart van Nederland, een monument, deze Van der
Voort Kwartje Anna Paulowna. De 34e editie. Op zaterdag, met de start in het Oude Veer en
de finish in Breezand.

En, natuurlijk willen wij weer feestelijk afsluiten eind september in Schagen bij ALPHA.
Aangezien wij 3 sprints hebben en 1 kwart gaan we de puntentelling aanpassen. Daar hebben we nog
even voor maar, dat gaat goedkomen.
Vanzelfsprekend kennen wij dezelfde categorieën als voorheen: junioren, leeftijden 20 – 40, 41 – 50,
51 – 60, en 60 plus. En natuurlijk de Overall winnaars! Dames en Heren.
Ook voor de Trio’s is er een overall-klassement.
We gaan u tussentijds op de hoogte houden.
En dan: WANNEER KUNNEN WE INSCHRIJVEN?
-
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25 maart 19.00 uur
25 maart 20.00 uur
26 maart 19.00 uur
Ergens half april; jullie worden hier tijdig over geïnformeerd!

Kortom, wij als organisaties hebben er zin in en gaan onze beste beentjes weer voorzetten! Jullie
ook? Op naar een sportief seizoen!
Met vriendelijke groeten, namens de organisaties,
Willem van der Voort, Marion Visser, Henk van de Grootevheen, Jan Willem Sepers, Joris de Boer,
Martien Komen en Eric van der Linden

