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Hoi sportieve collega’s,
Jaaaaaa we mogen weer los……trainen en triathlons zonder beperkingen! We hopen dat jullie allemaal goed en fit door de
Coronatijd heen gekomen zijn en nu extra fit en gretig zijn om mee te doen met de NK triathlons van 2022.
De NPSB triathlons zijn rond, de inschrijvingsformulieren online, dus schrijf je in!
Ken je collega’s die ook zwemmen, fietsen en hardlopen, stimuleer ze dan vooral om dat ook te doen, solo of samen.

NK OD + NK OD-Tri2gether (estafette!) + recreatieve 1/8
Vrijdag 24 juni 2022 organiseert de NPSB, samen met Defensie, het NK Olympic Distance +
NK Olympic Distance - Tri2gether (estafette!) + recreatieve 1/8. Alle (inclusief gepensioneerde) collega's van politie en
KMAR zijn welkom om mee te doen. Defensie deelnemers strijden om de NMK-medailles en politie + KMAR deelnemers
om de politie NK medailles. Tijdens de wedstrijd staat het je natuurlijk vrij om er een ‘overall strijd’ van te maken ;-)
Om 11:00u staat de OD gepland en om 11:30u de 1/8e.
Omdat de OD afstand (1500m zwemmen - 40km fietsen - 10km hardlopen) voor veel
collega’s een uitdaging is, kun je er nu ook voor kiezen om met 2 anderen in estafette vorm
mee doen. Voor deze OD Tri2gether zijn ook NPSB NK medailles te winnen. Vind je de
afstanden van de OD alsnog te gek, maar wil je wel zelf alle onderdelen doen? Er is ook
een recreatieve 1/8 afstand (750m zwemmen - 20km fietsen - 5km hardlopen).
We organiseren deze wedstrijden bij de triathlon organisatie Zeewolde Endurance. Vooralsnog zijn er 50 startplaatsen
beschikbaar om mee te doen op vrijdag 24 juni 2022 in Zeewolde. Schrijf je meteen in, zodat je niet te laat bent!
De categorieën voor de NK-medailles zijn:
- bij de heren 40- en 40+
- bij de dames 40- en 40+
- bij de tri2gether teams: teams heren, teams dames, teams gemengd
Bij veel inschrijvingen in de 'oudere' categorieën zullen we overwegen een extra categorie toe te voegen.
Inschrijfkosten zijn 10 euro pp. Daarvoor krijg je naast startnummer en chip tijdens de wedstrijd, ook een pasta-maaltijd en
een drankje na de finish.
Let op: er zijn geen douches aanwezig! Een frisse duik nemen in het (volgens de organisatie) altijd schone water bij de
zwemstart kan natuurlijk wel.
Na je inschrijving kun je voor wedstrijd specifieke informatie terecht bij de organisatie van de Zeewolde Endurance
(www.zeewolde-endurance.nl) en voor andere vragen bij de NPSB afdeling triathlon, via email: triathlon@politiesport.nl
Voor de wedstrijd is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers, die van ongeveer 10:0017:00u ingezet kunnen worden op en rond het parkoers. Ben- of ken je iemand die wil
helpen? Laat het weten of vul zijn/haar gegevens in bij je inschrijving.
De inschrijving sluit op 31 mei 2022 om 23:59u.
Inschrijven kan via de volgende link (indien deze niet werkt svp knippen en plakken in webbrowser):

https://inschrijven.nl/form/2022062450272-nl

NPSB TRIATHLON NIEUWS
NK 1/8 triathlon 2022
Ons triathlon NK 1/8 organiseren we bij de Keistad triathlon in Amersfoort. Vorig jaar
hielden we daar ons NK OD en dat beviel goed. Het is een goed georganiseerde
wedstrijd, op een mooie locatie, genoeg parkeergelegenheid en met een enthousiast
publiek. Dit jaar zullen we hier dus niet meedoen met de OD, maar met de 1/8e
wedstrijd. De wedstrijd is in september, dus ook voor de collega’s die nog moeten
trainen om hem te volbrengen, schrijf je in! Je hebt nog genoeg tijd om te trainen.
Informatie en inschrijven Keistad Triathlon 2022
Datum:
zondag 4 september 2022
Tijd:
13:45u (samen met de snelste serie 1/8)
Plaats:
Amersfoort
Afstanden:
500m zwemmen - 22km fietsen - 5km hardlopen (de fiets- en looproute bestaat uit 2 rondes,
dus erg leuk om supporters mee te nemen)
Informatie:
www.keistadtriathlon.nl
schrijven:
https://inschrijven.nl/form/2022090451048-nl kies de optie ‘NK Politietriathlon - 1/8’
Kosten:
€28,50 (NTB/KNAU-leden) of €37,50 (niet leden). De korting van de NPSB zit hier al in verwerkt.
Prijzen:
Voor iedere deelnemer is er vanuit de NPSB een leuke/lekkere goodybag. Er zullen in ieder
geval prijzen zijn voor de eerste 3 dames en heren in de leeftijdscategorie 40- en 40+. (Eventueel
uitgebreid bij voldoende inschrijvingen)
Informatie:
Ons NK wordt binnen de bestaande wedstrijd gehouden. Na je inschrijving ontvang je alle
deelnemersinformatie etc. van de organisatie

Hopelijk tot ziens in Zeewolde en/of Amersfoort!

EK TRIATHLON 2023
In 2019 organiseerden wij zelf het EK Triathlon. Het is inmiddels
alweer 3 jaar later en volgend jaar staat de volgende gepland
(onder voorbehoud) in Spanje! We mogen 6 heren en 6 dames selecteren om de Nederlandse politie te
vertegenwoordigen. De selectie maken we op basis van snelheid en aanwezigheid. Laat het ons weten als je denkt bij die
6 te horen en laat je (snelheid) zien bij de NPSB wedstrijden. Bij de heren is de keuze enorm, maar bij de dames helaas
niet. Triathlon dames, laat van je horen en schrijf je dus in!
Geïnteresseerd in toekomstige activiteiten van de NPSB triathlon?
Meld je aan op triathlon@politiesport.nl met je dienst mailadres. Dat zet ik je op de mailinglijst.
Geïnteresseerd in alle NPSB activiteiten en NPSB sportnieuws?
Kijk op de NPSB site : https://www.politiesport.nl
Kijk voor de NPSB Sport agenda op : https://www.politiesport.nl/sportkalender/
Zo is er naast Triathlon ook Adventure/Survival, Archery, Atletiek, Badminton, Basketbal, Bergsport, Crossfit, Duiken, Golf,
Handbal, Hengelsport, Hockey, IJshockey, Judo, Kleiduiven schieten, Klootschieten, Korfbal, Paardensport, Rugby,
Schaatsen, Schieten, Tafeltennis, Tennis, Voetbal, Volleybal, Wielersport, Zeilen en Zwemmen.
Geïnteresseerd in toekomstige activiteiten van de NPSB?
Meld je aan op npsbkantoor@politiesport.nl met je dienst mailadres. Dan word je op de mailinglijst gezet.

Sportieve groet,
Marieke van Lierop & Alco van Engen
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