
Kids crossduatlon Retie – 08/03/2020 

 

Hallo allemaal , 

Jullie zijn ingeschreven voor onze kids crossduatlon ! 

Bedankt voor jullie deelname ; het wordt alvast een fijne dag ! 

Hierbij nog een aantal aandachtspuntjes voor jullie zondag 08 maart 2020 van start 

zullen gaan. 

Wat mogen jullie zeker niet vergeten : 

 Helm – VERPLICHT te dragen tijdens de wedstrijd alsook wanneer jullie op 

voorhand nog het parcours eens gaan verkennen. 

 Sportieve fiets (het parcours is onverhard ) 

 Loop en/of fietsschoenen 

 Sportieve kledij   

 4 veiligheidsspelden voor jullie borstnummer stevig te bevestigen. 

 Eventueel droge kledij voor na de wedstrijd 

 En zeker niet vergeten : jullie sportief enthousiasme  ! 

 

Overzicht van het programma : 

9u30 : opening secretariaat 

10u20 : 6 & 7 jarigen aanwezig aan de start voor de briefing 

10u30 : start 1ste reeks kids –geboortedatum : 2014-2013 

10u50 : : 8 & 9 jarigen aanwezig aan de start voor de briefing 

11u : start 2de reeks kids – geboortedatum 2012-2011 

11u20 : 10 & 11 jarigen aanwezig aan de start voor de briefing 

11u30 : start 3de reeks kids – geboortedatum 2010-2009 

11u50 : 12-13-14-15 jarigen aanwezig aan de start voor de briefing 

12u : start 4de reeks kids – geboortedatum 2008-2007-2006-2005 

Direct na elke wedstrijd worden de eerste drie op het podium gezet. IEDEREEN krijgt 

een mooi aandenken voor hun deelname . 

Bij de laatste reeks zijn er 2 podia voorzien, geboortedatum 2007-2006 en 2005-2004 

 

Parcours : 

 1ste  reeks :  10u30 – 6 & 7 jarigen- 200m (1  kleine ronde) lopen – 2km (2 

kleine ronden) fietsen – 200m (1 kleine ronde) lopen + aankomststrook. 

 2de reeks  : 11u – 8 & 9  jarigen - 400m (2  kleine ronden) lopen – 4km (4 kleine 

ronden) fietsen – 400m (2 kleine ronden) lopen + aankomststrook. 

 3de reeks : 11u30 – 10 & 11 jarigen - 600m (1 grote ronden) lopen  - 6km (3 

grote ronden) fietsen – 600m (1 grote  ronden) lopen + aankomststrook. 

 4de  reeks : 12u – 12-13-14-15 jarigen - 1200m (2 grote ronden) lopen – 8km (4 

grote ronden)fietsen – 600m(1 grote ronde + aankomststrook. 

 

 

 



LOCATIE WEDSTRIJD 
 

Hoe voetbalkantine Schijf Sport bereiken ? ( inschrijving, wisselzone en 

start/aankomst ) 

Volg de wegwijzers Wit-Blauw “ Triatlon retie” +  “P” en Geel-Zwart “INSCHRIJVINGEN” 

die op de invalswegen van Retie geplaatst zullen worden. 

Opgelet: Locatie is idem als vorig jaar, Voetbalterrein Schijf Sport Zavelstraat 35 Retie. 

Belangrijk is de wegwijzers te volgen en niet via Sint Pietersstraat – Geenend  - 

Zavelstraat te rijden. 

 

Komende van Kasterlee – Turnhout – Retie centrum en Mol via Ponfort, Ponfortsedijk – 

links Duinberg. Komende van Geel,  Geelsebaan –  links Wenen - Duinkerken – rechts 

Ponfortsedijk – rechts Duinberg. 

 

Parkeermogelijkheid : 

De ruime parking ligt +/- 350 meter van de start –en aankomst. Parking kan je bereiken 

via Pontfortsedijk neem je Duinberg naar parking 1 (naast n31 ) enkel naar parking 

toegelaten (tegen éénrichtingsverkeer). Op alle invalswegen zijn pijlen naar parking 

aangebracht. Volg de pijlen “INSCHRIJVINGEN” van parking naar kantine voor de 

inschrijvingen. Op parcours (loop-mtb)  is een algemeen parkeerverbod afgevaardigd 

langs de rijwegen, respecteer deze borden om veiligheid van atleten, supporters en 

plaatselijk verkeer te garanderen. (controle politie) 

OPGELET: Als de weersverwachtingen de week voor de wedstrijddag nog regenval 

voorspelen bestaat er de mogelijkheid dat we met de parking moeten uitwijken naar een 

nog hoger stuk weiland, +/- 300 meter verder in zijstraatje van Duinberg ( naast 

kalverboerderij Duinberg nr 18). 

Hou rekening met de extra afstand tussen parking – inschrijving. (+/- 650m). Zal 

aangeduid worden met parking 2 . 

Noot: bij verlaten van de parking dient u links Duinberg te verlaten!  

(eenrichtingsverkeer) 

 

Wedstrijdgegevens 

 

Adres : Schijf Sport – zavelstraat 35 – 2470 Retie   

Email : crossduatlonretie@hotmail.com  

Tel : 0471/02.52.32  

Bankgegevens BE53 0688 9873 6753 

Telefoonnummer bij ongeval : 0471/02.52.32 – 0470/08.35.38 

 

Partners 

 

Zonder deze sponsors was het niet mogelijk ,met dank aan : 

 

Energieconcepten :www.energieconcepten.be 

MPI Leo Pumps 

Mapeco 

Remeha 

Gemeente Retie 

  

Zijn er nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar crossduatlonretie@hotmail.com. 

Alvast veel succes, nu duimen voor schitterend weer en tot zondag ! 

mailto:crossduatlonretie@hotmail.com

