
 

Beste triatleet en supporters! 

Graag nodigen wij je/jullie uit voor een feestelijke triatlongala-avond als afsluiting van het 

Triatlonsprintcircuit, op vrijdagavond 8 november aanstaande in ALPHA te Schagen. Deze feestelijke 

avond wordt vooraf gegaan door een informele beurs in de sfeervolle triatletenarena welke ALPHA 

die avond zal zijn. 

De avond moet vooral een gezellige informele bijeenkomst zijn van triatleten en hun supporters. 

Hoe ziet de avond eruit? 

19.00 uur Informatiebeurs en ontvangst 

We beginnen met een informatief en informeel deel: de koffie staat dan voor jullie klaar! 

Kolkman, NutrID, BioRacer, HUUB, TrueBike & TrueKinetix, DTC, Zwefilo en TV Oude Veer 

zullen invulling geven aan de informatiestands. 

20.00 uur Start gala 

Spetterende start van het galaprogramma door de presentatoren van de avond: Willem van 

der Voort en Jan Willem Sepers. 

20.10 uur Filmimpressie 

Er wordt een mooie filmimpressie van de dit jaar gehouden 4 sprint-triathlons! Dit mag je 

niet missen! 

20.20 uur Speech Els Visser en uitreiking prijzen 

Wij zijn als organisatie erg blij dat Els Visser de avond aanwezig zal zijn met een motivation 

speech. Els hoeft geen nadere introductie maar dan toch: Iron Man winnares, champion, 

shipwreck survivor, deelnemer Kona 2019, medicus en promovendus later dit jaar. 

Vervolgens de huldigingen van de winnaars van het Van der Voort Sprintcircuit, de 

vrijwilligers van 2019 door de verenigingen en organisaties voorgedragen, het eren van de 

Trio-winnaars van de 4 wedstrijden 2019, en het eren van de gepromoveerde clubteams uit 

de NTB-Teamcompetitie van de drie regionale verenigingen DTC, Zwefilo en TV Oude Veer. 

Ook zullen we de triatleten die dit jaar de hele triathlon hebben volbracht huldigen. Meld je 

dus aan wanneer je dit jaar de lange afstand hebt volbracht op info@triathlonsprintcircuit.nl  

21.20 uur Verloting en datums 2020 

Aansluitend hebben wij een mooie verloting met drie prachtige kavels waaronder een super 

trainingsweek op Mallorca bij Eric van der Linden. Prijzen gesponsord door Van der Voort & 

Kolkman & NutrID. 
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Bekendmaking van de datums 2020 van de 4 sprint-triathlons, EN VAN DE 5E WEDSTRIJD DIE 

VANAF 2020 PARTICIPEERT IN HET CIRCUIT!  

VERLOTING voor de 5 dames en 5 heren de optie tot voorinschrijven voor de wedstrijden 

2020 (geldt voor die triatleten die het seizoen 2019 minimaal 3 wedstrijden hebben 

deelgenomen). Alle namen zitten uitgeschreven in de grote emmer ☺. 

Vanaf 21.30 uur: Partytime! 

Beste sportvrienden en vriendinnen, voetjes van de vloer: LET’S GET PARTY! ☺. Kortom, we 

maken er een mooi feest van! 

U ontvangt van ons nog een separaat bericht waar u eventueel voor het bezoeken van de avond nog 

van een speciaal triatlon-menu kunt genieten. 

Aanmelden 

Uiteraard is iedereen van harte welkom. Wij willen wel weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen 

na de succesvolle eerste gala-avond in 2019. Dus, meld u aan en met hoeveel personen u komt op 

triathlonsprintcircuit.nl. Vergeet u aan te melden, geen probleem: u blijft van harte welkom! 

Tot slot, beste sportvrienden en –vriendinnen, we noemen het een gala. Vorig jaar waren er al veel 

gasten die feestelijk gekleed ons event bezochten. Dat waarderen wij enorm. Wij zouden het dan ook 

waarderen als u die avond feestelijk gekleed bent. Geen verplichting hoor! 

Wij hopen ook op uw enthousiasme en zien elkaar op 8 november vanaf 19.00 uur in: ALPHA,       

Loet 13 te Schagen. 

 

Namens de organisatie en bestuur, Willem van der Voort, Marion Visser, Jan Willem Sepers, Joris de 

Boer, Henk van de Grootheveen en Eric van der Linden. 
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