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Anyone who lives on the border is quite used to it.  
They know the neighbours’ habits and their culture.  
To them borders don’t mean obstacles but opportunities. 
Opportunities to create something together. To work 
together cross-border.

Limburg is the Dutch front line with Europe.  
That makes Limburgers powerful partners in  
cross-border cooperations from which all parties  
can reap the benefits.

You as a contender of Ironman Maastricht-Limburg are a 
guest in a cross-border region famous for its international 
and cross-border nature. Let’s cross some borders and have  
a great race in Limburg.

www.limburg.nl
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VOORWOORD
Welkom terug in het mooie Maastricht!

Na een afwezigheid van 3 jaar is IRONMAN Maastricht - Limburg terug. Maastricht-Limburg is alweer toe 
aan zijn vijfde editie op de volledige IRONMAN-afstand. Ondanks de Coronacrisis heeft de stad en regio 
vertrouwen gehouden. Zonder dit wederzijds vertrouwen is een wedstrijd van formaat nietmogelijk. Na 
een aantal jaren kortere afstanden georganiseerd te hebben in Maastricht en afgelopen twee jaar in aan-
gepaste vorm onze events te hebben moeten organiseren door corona en de watersnoodramp, zijn we dit 
jaar extra gemotiveerd om er een bruisend triatlonfeest van te maken.
 
Naast de volledige afstand op zondag, vindt op zaterdag 6 augustus de  IRONMAN 70.3 Maastricht - Lim-
burg plaats. Dat brengt ons op een totaal van bijna 4000 atleten die in Maastricht hun beste prestaties 
naar boven brengen en dromen laten uitkomen. Ik kijk er dan ook naar uit om jullie binnen te halen tijdens 
onze finishline party. 
 
Tot slot een bijzonder woord van dank aan onze gastregio de gemeente Maastricht en Provincie Limburg, 
al onze partners, onze geweldige vrijwilligers, ons team en onze medewerkers. Zonder hun inzet zou een 
evenement als IRONMAN Maastricht - Limburg zeker niet mogelijk zijn!

Met sportieve groet,

Rob Frambach
Wedstrijddirecteur IRONMAN Maastricht - Limburg
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ORGANISATIE
WEDSTRIJDDIRECTEUR
Rob Frambach

VOORBEREIDEND PROJECTMANAGER
Roxanne Caris 

UITVOEREND PROJECTMANAGER
Loek Schreurs

MEDISCH TEAM
Stichting Sportdokters

TIJDSWAARNEMING REGISTRATIE
MyLaps Event Timing, Robin van Arkel

SPEAKERS
Paul Kaye, Hans Cleemput,
Ralf op ‘t Broek, Edo van der Meer

EINDREDACTIE
Loek Schreurs

VORMGEVING
Robin van Arkel

VERTALING
Loek Schreurs, Sacha Nekrasova

FOTOGRAFIE
Wouter Roosenboom

Stichting Sportdokters.nl
Engelsdalstraat 27
6277 NG Slenaken
Nederland
+31 (0)6 29 05 45 74

info@sportdokters.nl
www.sportdokters.nl

Bel in geval van medische nood 
altijd 112!

COLOFON

Extra Leisure
Molensingel 47
6229PB Maastricht
Nederland
+31 (0)43 351 18 09

maastricht@ironman.com
www.ironman.com/im-maastricht-limburg
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Are we in France?
Non! This is 
Château Neercanne 
in Maastricht

Explore Europe without leaving the Netherlands 
A mix of world-class gastronomy, international allure, 
and cultural surprises awaits you in Maastricht. But just 
outside the city, you can explore the ancient vineyards 
and Limburg hill country. All of this in the heart of Europe. 
Come and enjoy our amazing region. Enjoy the good life!

www.visitmaastricht.com
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TEAMLEADERS
ZWEMPARCOURS
Miel Claessens

FIETSPARCOURS
Bram Mennen

LOOPPARCOURS
Pedro Lebens, Henrike Rutten

VERKEER
Ruud Lauffer, Jan Pouls

BLACKROLL RECOVERY FINISH ZONE
Jeroen Wijckmans, Dennis Deckers

VRIJWILLIGERS
Fer van den Boorn, Dick van der Pijl

REGISTRATIE
Maurice Widdershoven, Pascale Jansen,
Robin van Arkel

WISSELZONE
Lars Molenaar, Anouk Klinkenberg,
Jerry Kaiser, Maud Heijnen,
Ron Koenigs

IRONKIDS
Jeroen Wijckmans, Dennis Deckers

LOGISTIEK
Jasper Vermazen, Jos Stalman

BACKOFFICE
Sandra Schiffelers

BOUWPLOEG
Ivan Dreessen

CALLCENTER
Thom Schijnen

HOSPITALITY
Liza van der Stouwe

IRONMAN VILLAGE
José van Laarhoven

ONDERSTEUNING ALGEMEEN
Aychelin Ruschmeyer, Kasper Brueren
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PROGRAMMA
DONDERDAG, 04.08.2022   
VAN  TOT  PROGRAMMA-ONDERDEEL    LOCATIE 
10:00  19:00  IRONMAN Village (expo) + Merchandise Store  Maasboulevard
10:00  19:00  Registration       Maasboulevard
13:00    Guided bike course tour (90km)    Maasboulevard
   
VRIJDAG, 05.08.2022   
VAN  TOT  PROGRAMMA-ONDERDEEL    LOCATIE
10:00  19:00  IRONMAN Village (expo) + Merchandise Store  Maasboulevard
10:00  18:30  Registration       Maasboulevard
10:00    Guided run course tour (10km)    Maasboulevard
14:00  19:00  Bike Check-In IRONMAN 70.3    Griend
13:00    Pre-race briefing English 70.3    Rebelle
14:00    Pre-race briefing Dutch 70.3    Rebelle
15:00    Pre-race briefing German 70.3    Rebelle
15:30  17:30  Bike Check-In IRONKIDS     WSC Treech’42
16:00  20:00  IRONKIDS      WSC Treech’42
21:00    Award Ceremony IRONKIDS    WSC Treech’42
21:00  22:00  Bike Check-Out IRONKIDS    WSC Treech’42
   
ZATERDAG, 06.08.2022   
VAN  TOT  PROGRAMMA-ONDERDEEL    LOCATIE
05:00  06:30  Transition Zone Open     Griend
07:00    Rolling Start Age Groups IRONMAN 70.3   Kleine Griend
07:45    Rolling Start Relay IRONMAN 70.3    Kleine Griend
09:00  18:00  IRONMAN Village (expo) + Merchandise Store  Maasboulevard
10:00  18:00  Registration      Maasboulevard
10:30  16:30  Finish Line Party      Onze Lieve Vrouwewal
11:00    Expected first finisher IRONMAN 70.3   Onze Lieve Vrouwewal
14:00  18:00  Bike Check-In IRONMAN     Griend
13:00    Pre-race briefing English IRONMAN   Rebelle
13:30  19:00  Bike Check-Out IRONMAN 70.3    Griend
14:00    Pre-race briefing Dutch IRONMAN    Rebelle
15:00    Pre-race briefing German IRONMAN   Rebelle
16:30    Cut off IRONMAN 70.3      Onze Lieve Vrouwewal
17:00    Awards & Slot Allocation      Rebelle  
   
ZONDAG, 07.08.2022   
VAN  TOT  PROGRAMMA-ONDERDEEL    LOCATIE
05:00  06:30  Transition Zone Open     Griend
07:00    Rolling Start Age Groups IRONMAN    Kleine Griend
07:45    Rolling Start Relay IRONMAN    Kleine Griend
10:00  18:00  IRONMAN Village (expo) + Merchandise Store  Maasboulevard
14:00  00:00  Finish Line Party       Onze Lieve Vrouwewal
15:00    First Finisher      Onze Lieve Vrouwewal
18:30  01:00  Bike Check-out      Griend
00:00    Cut off time IRONMAN     Onze Lieve Vrouwewal 
 
MAANDAG, 08.08.2022  
VAN  TOT  PROGRAMMA-ONDERDEEL     LOCATIE
11:00  12:30  Prijsuitreikingsdiner      Rebelle
12:00  14:00  Prijsuitreiking en afsluiting IRONMAN Maastricht - Limburg  Rebelle
12:00  14:00  Slot allocation IRONMAN  World Championship 2023  Rebelle  
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BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer
Maastricht is prima te bereiken met het openbaar vervoer. De evenementenlocaties liggen op loopafstand van het centraal 
station. In minder dan 10 minuten lopen ben je in de IRONMAN Village (inclusief expo en registratie), startlocatie en wisselzo-
ne. De finishlocatie is iets verder, maar eenvoudig en snel te voet te bereiken.

Parkeren
Er zijn helaas geen plaatsen in de buurt waar voor langere tijd gratis geparkeerd kan worden. In de stad zijn een aantal plaat-
sen waar betaald geparkeerd kan worden. Enkele opties om te parkeren zijn: 
1. Q-Park de Griend, Griend 4, 6221 AJ Maastricht. Deze locatie bevindt zich onder de wisselzone. Echter houdt er rekening 

mee dat parkeergarage slecht te bereiken is tijdens de race en het dus aan te raden is om de auto te laten staan tot de 
parcoursen weer vrijgegeven zijn.

2. Park and Walk parkeerplaats winkelcentrum Fransicus Romanusweg 2, 6221 AE Maastricht. Deze parkeerplaats ligt ook 
dicht bij de wisselzone en is gratis voor de eerste 90 minuten. Ideaal dus als je je fiets wilt inchecken of uitchecken. 

3. Park and Ride centraal station, parallelweg 15, 6221 BD Maastricht. Deze locatie brengt je binnen 10 minuten bij alle 
evenementen locaties. Deze locatie heeft het goedkoopste dagtarief dicht bij de binnenstad. 

4. Park and Ride station Maastricht Noord, 6222 AN Maastricht. Mocht je je auto voor een langere periode willen laten 
staan, dan kun je gratis parkeren op P+R Noord. Let wel: deze locatie bevindt zich niet in buurt van de evenementen loca-
ties, dus je zult met het ov, of je wedstrijdfiets, richting het centrum moeten komen. 
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EVENT MAP
Locations & hotspots

Version 15.06.2022© IRONMAN The Netherlands Design by EXTRA LEISURE
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Registratie
De registratie vindt plaats in de IRONMAN Village. De registratietent is te vinden onder de Wilhelminabrug bij het stads-
kantoor van de Gemeente Maastricht (Mosae Forum 10, 6211 DW te Maastricht). Bij de registratie heb je een geldig iden-
titeitsbewijs of paspoort nodig, een (dag)licentie en een inschrijfbewijs (print of digitaal). Ook is het verplicht de ‘waiver’ te 
ondertekenen voor het in ontvangst nemen van startnummers en overige startbescheiden (dit is in de meeste gevallen al 
ondertekend bij de online inschrijving). De registratie is geopend op de volgende momenten:
- Donderdag 4 augustus 10:00 -19:00
- Vrijdag 5 augustus 10:00 - 18:30
- Zaterdag 6 augustus 10:00 -18:00

Let er wel op dat, mocht je op zaterdag komen, de IRONMAN 70.3 Maastricht - Limburg plaatsvindt en het moeilijker kan zijn 
om de registratie te bereiken. 

Licentie
Atleten moeten in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie of daglicentie. Dit mag naast een licentie van de Nederlandse Triat-
lon Bond (NTB) ook van een buitenlandse triatlonbond zijn. Deze licentie toon je bij de registratie. 

In de twee weken voorafgaand aan het evenement ontvangen atleten die nog géén licentie via Active hebben aangeschaft 
van IRONMAN Nederland een email met daarin het verzoek online een daglicentie aan te schaffen. Dit is alleen nodig als je 
dus nog géén licentie van de NTB of een andere triatlonbond hebt. Voor Relay teams geldt dat slechts één teamlid een licen-
tie hoeft te hebben.

Door je licentie online aan te schaffen zorg je dat je registratie soepel verloopt en help je rijen in de registratietent te voorko-
men. 

De dag licentie voor IRONMAN Maastricht - Limburg bedraagt 50,25 euro.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Startbescheiden
Bij de registratie ontvang je een envelop met de volgende startbescheiden: 
1 startnummer. Noteer je naam, medische gegevens en telefoonnummer van je emergency-contact (noodcontact) op de 
achterzijde van je startnummer (let op: niet jouw eigen mobiele nummer!!)
Polsbandje met startnummer 
1 swimcap 
1 envelop + 5 stickers met startnummer + 2 tattoo stickers. Een sticker is bedoeld voor de voorkant van de fietshelm, een 
voor de fiets en die bevestig je op de zadelpen. Verder zijn er drie stickers voor op de wisseltassen (rood, blauw en wit) en 
twee tattoo stickers die je aanbrengt op de linkerarm en rechterkuit. 
1 atletentas
1 witte zak (voor spullen die je na de finish gebruikt) 
1 blauwe wisseltas (voor spullen die je tijdens het fietsen nodig hebt) 
1 rode wisseltas (voor spullen die je tijdens het hardlopen nodig hebt) 
1 voucher voor een atletentas

Vraag om assistentie bij een van je mede-atleten of bij het informatiepunt als het gebruik van de stickers onduidelijk is.

De timing chip wordt uitgereikt tijdens de bike check-in. 
De Special Needs zak is niet inbegrepen, deze is op verzoek af te halen bij het info punt. 

Polsbandje
Elke deelnemer ontvangt een polsbandje met daarop het startnummer. Het bandje wordt omgedaan tijdens de registratie 
en wordt niet eerder afgedaan tot na de bike check-out op de wedstrijddag. Zo is het bandje ook het toegangsbewijs voor de 
wisselzone in combinatie met je startnummer en stickers. Let op; zonder polsbandje én timingchip heb je géén toegang tot 
de wisselzone en de zwemstart
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Find your best
Bij TriathlonWorld vind je alles om het beste uit jouw trainingen en races te halen. 
Van tri-suits en hardloopschoenen tot recoveryproducten waarmee je snel weer 
klaar bent voor de volgende workout. Heb je een vraag? Onze specialisten 
voorzien je graag van gratis deskundig advies! TriathlonWorld: voor en door triatleten.

15% OFF
CODE: Immaastricht

w w w . t r i at h lo n wo r l d . n l

Download nu de
TriathlonWorld app



IRONMAN VILLAGE & WEDSTRIJDBRIEFING
Expo
De expo is te vinden in de IRONMAN village aan de Maasboulevard. De Maasboulevard bevindt zich ter hoogte van het stad-
kantoor en onder de aangrenzende Wilhelminabrug (naast de registratietent)

Openingstijden expo: 
• Donderdag, 04.08.2022 10:00 – 19:00
• Vrijdag, 05.08.2022 10:00 – 19:00
• Zaterdag, 06.08.2022 09:00 – 18:00
• Zondag, 06.08.2022 09:00 – 18:00

De volgende partners zullen deel uitmaken van de expo: 
• BYE! Nutrition
• Get Bike Service
• Gloryfy Unbreakable Eyewear
• BLACKROLL
• Kú Cycle
• Triathlonworld.nl
• Mllgrm Coffee
• Kika Extreme
• 2XU
• FUSION
• Incylence
• Funkita & Funky Trunks
• Cadomotus
• Shokz
• Blackroll
• HOKA

Bij de expo zal ook een podium zijn met presentaties onder leiding van Ruud de Haan. Tevens is er een springkussen aanwe-
zig, dus het is zeker leuk om ook kinderen mee te nemen naar de registratie en expo. 

Wedstrijdbriegfing
Op zaterdag  6 augustus, vindt de wedstrijdbriefing plaats nabij de Rebelle in Maastricht. Deze wedstrijdbriefing is verplicht 
en wordt in zowel het Nederlands, Engels en Duits aangeboden. In de wedstrijdbriefing worden de regels en overige bijzon-
derheden nog eens in detail doorgelopen. De tijden van de wedstrijdbriefings staan hieronder vermeld. 
• 13:00u -13:45u Wedstrijdbriefing Engels
• 14:00u -14:45u Wedstrijdbriefing Nederlands 
• 15:00u -15:45u Wedstrijdbriefing Duits 
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D E  O N B R E E K B A R E  B R I L L E N

Onbreekbaar montuur 
en onbreekbare lenzen

Hoogste optische 
kwaliteit

100% UVA/UVB 
bescherming

Duurzaam geproduceerd

Lichtgewicht materiaal

BEZOEK O N S  I N  DE  I RO NMA N V ILLA GE  EN  OV ER TUIG  JEZELF .
00:00:16



WISSELZONE
Bike check-in
De fiets (fiets én helm) en de blauwe en rode wisseltas (respectievelijk fietsspullen en hardloopspullen) worden op zaterdag 
al ingecheckt in de wisselzone. Dit is niet mogelijk op de wedstrijddag. 
Wel is de wisselzone nog te bereiken in de ochtend voor de start, dus je kunt zeker nog bidons vullen, en checken of je fiets in 
orde is. In het tijdschema eerder in deze gids, staan de exacte check-in tijden. 

De witte zakken worden verzameld bij de wisselzone en zullen naar de athletes garden gebracht worden zodat je die weer 
kunt ophalen na de finish. Neem het volgende mee naar de fiets check-in: 
• Startnummer en draag deze zichtbaar
• Atletenpolsbandje (deze is omgedaan bij registratie)
• Fiets (incl. sticker)
• Helm (incl. sticker)
• Blauwe (fietsspullen) en rode (loopspullen) wisseltas inclusief de stickers 

Overige belangrijke informatie bij de fiets check-in
• Zorg dat je 2 wisseltassen zijn gevuld voordat je jouw fiets incheckt (op de wedstrijddag mag je hier nog extra spullen in 

stoppen of uithalen, maar alles wat je bij je hebt kun je niet meer vergeten)
• Draag je helm met het veiligheidsriempje gesloten 
• Het is alleen toegestaan IRONMAN-stickers te gebruiken, die je bij de registratie hebt gekregen 
• Je helm hang je aan je fiets in de wisselzone of stop je in de blauwe wisseltas 
• Fietspompen zijn niet toegestaan in de blauwe tas, wel kun je een fietspomp meenemen in de ochtend maar deze moet 

ook weer uit de wisselzone verwijderd worden voor de start. Er zijn echter ook fietspompen beschikbaar in de wisselzone 
vanuit de organisatie. Het is toegestaan om fietspompen op eigen risico achter te laten bij de lost and found.

• Alles wat in de wisselzone op de grond ligt, wordt verwijderd door de officials (dat betekent dus: ook geen handdoeken 
op de grond)

• Officials checken of je fiets voldoet aan de racevoorwaarden 
• Stal je fiets bij je eigen racenummer. Zorg ervoor dat de fiets zodanig aan het zadel opgehangen wordt dat hij in de rich-

ting hangt aan jouw kant zo dat je hem direct van het rek kan pakken. 
• Hang je blauwe (fietsspullen) en rode (hardloopspullen) wisseltas bij je racenummer aan het tassenrek 
• Bij het verlaten van de wisselzone ontvang je jouw timingchip die je na de wedstrijd weer inlevert. Als de timingchip niet 

wordt ingeleverd of beschadigd is, moet er een bedrag van €50,- direct contant en gepast betaald worden. 
 
Get Bike Service - fietsreparatie service 
Tijdens het evenement kun je voor kleine fietsreparatie services terecht bij Get Bike Service. Get bike service zal zowel op de 
expo als in de wisselzone te vinden zijn. 
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100% biologischafbreekbareverpakking!

BYE! NUTRITION IS VOOR EN DOOR
DUURSPORTERS GECREËERD.

Wanneer de zon aan de hemel staat en de weilanden op hun groenst zijn ervaar je de natuur op zijn best.
Daar houden wij van, puur natuur! Wij geloven in de beste prestaties, zonder chemische smaakstoffen. 
Daarom geeft BYE! Nutrition je tijdens het sporten een energy boost op een verantwoordelijke manier. 

 
BYE! Nutrition was created for and by endurance athletes. When the sun is in the sky and the meadows are at 
their greenest, you experience nature at its finest. We love that, pure nature! We believe in the best performances, 

without chemical flavors. That is why BYE! Nutrition gives you an energy boost in a responsible way.

Meer informatie of direct bestellen? Ga naar www.b-y-e.nl
Gebruik de kortingscode IRONMAN voor 15% korting!
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WISSELZONE 
Timingchips en niet finishen 
• Timingchips worden uitgereikt aan de atleet na de fiets check-in in de wisselzone. 
• De chip wordt om de linkerenkel gedragen. Het dragen van de timingchip is verplicht. 
• Geen chip = geen deelname en daarmee geen uitslag! 
• Het gebruik van een eigen timingchip is niet toegestaan. Atleten zijn verantwoordelijk voor het dragen van de timingchips 

die door de organisatie worden uitgereikt. 
• Je levert de timingchip weer in bij de fiets check-out. 
• Wanneer een chip verloren of beschadigd is, ben je verplicht een bedrag van € 50,- per verloren chip contant en gepast te 

betalen. Dit betaal je ter plekke bij de fiets check-out. 
• Atleten die hun timingchip verliezen voor de start, moeten zo snel mogelijk een nieuwe chip aan vragen in de timingtent 

in de wisselzone of bij de zwemstart. 
• Atleten die niet finishen of uit de wedstrijd stappen, moeten dit zo snel mogelijk doorgeven aan een official. 

Bike check-out 
Op vertoon van je startnummer, timingchip én polsbandje kun je na de finish je fiets en rode en blauwe wisseltassen ophalen 
uit de wisselzone, waarna je de timingchip inlevert bij de bike check-out. De ingang van de bike check-out is in tegengestel-
de richting als de bike check-in. Je pakt eerst je fiets, daarna je wissel- tassen en dan lever je de timingchip in waarna je de 
wisselzone verlaat. 

Mocht je de timingchip verloren zijn dan kun je je fiets en wisselzakken alleen ophalen met een geldig identiteitsbewijs. Het 
ophalen van je spullen is persoonlijk en je kunt de spullen dus niet laten ophalen door familie of vrienden. 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden tijdens de wedstrijd en in het weekend verzameld bij de wisselzone. Hier wordt een “Lost and 
Found” ingericht en kunnen de spullen worden opgehaald. Na de race zullen de items naar de locatie van de award ceremonie 
gebracht worden.

Wedstrijddag
Op de wedstrijddag heb je nog toegang tot de wisselzone en kun je op en aan de fiets nog voeding en drinken toevoegen en 
kun je zaken in de rode en blauwe wisseltassen toevoegen of er zaken uithalen. 
In de wisselzone mogen alleen de volgende zaken aanwezig zijn:
• helm, mits deze op de fiets ligt of aan het bandje van de helm aan de fiets hangt
• fietsschoenen, mits ingeklikt
• (zonne) bril, mits deze in de helm is opgeborgen

Alle andere zaken zijn in de blauwe of rode wisseltassen opgeborgen. Bikecovers zijn derhalve niet toegestaan. 
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ZWEMONDERDEEL

SWIM COURSE
3.8 Kilometer

One lap

Version 21.07.2021 // Concept Course© IRONMAN The Netherlands Design by EXTRA LEISURE
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ZWEMONDERDEEL 
De cut-off tijd voor het zwemonderdeel is 2 uur en 20 minuten netto. Dat wil zeggen dat deze tijd ingaat op het moment dat 
jij te water gaat. 

Startprotocol 
Zorg dat je tijdig (15 minuten uiterlijk voor de start) klaarstaat in het startvak. Bij het betreden van het startvak wordt gecon-
troleerd of je de swimcap, het polsbandje en de timingchip (aan linkerenkel) juist draagt. Indien je de IRONMAN Maastricht 
swimcap, timingchip en/of polsbandje niet draagt, mag je niet starten. Er wordt gestart volgens het principe van de ‘rolling 
start’. Je gaat in het startvak staan met je verwachte zwemtijd. Volg de instructies van de organisatie en vrijwilligers op. Houd 
de boeien op het zwemparcours ten alle tijden links van je.

• Neem je witte wisseltas (bijvoorbeeld met schone kleren voor na de wedstrijd) mee en geef die af bij het startvak. De 
wisseltassen worden bij de finish afgeleverd. 

• Voor de start kun je slippers dragen, die je net voor de start kunt achterlaten. Alles wat achter wordt gelaten bij de 
zwemstart wordt weggegooid door de organisatie. 

• Bij de rolling start van het zwemonderdeel passeer je een tijdregistratie mat. Van atleten die over de hekken springen, 
kan geen tijd worden waargenomen. Je moet het zwemparcours verlaten via de officiële uitgang en over de tijdregistra-
tiemat lopen. Anders kan de organisatie niet nagaan of een atleet zich nog in het water bevindt en eventueel in nood is. 

• Indien je om welke reden dan ook het zwemonderdeel niet kunt afronden, dien je je te melden bij een official of reddings-
dienst. 

• Je bent verplicht de door de organisatie uitgedeelde swimcap te gebruiken
• Zodra alle individuele atleten gestart zijn, starten de relay teams. 
• Houd de rode en gele boeien op het zwemparcours ten alle tijden links van je.
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WISSEL 1: VAN ZWEM NAAR FIETS
Na het zwemonderdeel kom je voor de eerste keer aan in de wisselzone. Tijdens de eerste wissel gebeurt het volgende: 
• Je pakt de vooraf opgehangen blauwe wisseltas met daarin de fietsspullen van het rek, deze staat vóór de wisseltent.
• Vervolgens kleed je je om. Omkleden is alleen toegestaan in de wisseltent.
• De zwemuitrusting stop je vervolgens in de blauwe wisseltas die je inlevert in de ‘Drop Off Zone’ achter de tent. Vrijwilli-

gers zorgen ervoor dat deze wisseltas weer terug wordt gehangen bij jouw startnummer. De wisseltassen haal je op na 
de wedstrijd. 

• De grond onder en rondom de fiets moet ten alle tijden vrij blijven. Voorwerpen die op de grond liggen, worden verwij-
derd door officials. 

• Alleen fietsschoenen (mits bevestigd aan de pedalen) mogen bevestigd zijn aan de fiets. Ook een helm, een startnum-
mer en een zonnebril mogen op je fiets liggen, maar ook hier geldt dat deze op de fiets zijn bevestigd en niet op de grond 
liggen. 

• Als je in de wisselzone de fiets van het rek pakt moet het riempje van de helm gesloten zijn. 
• Stap niet in de wisselzone op de fiets, je mag pas op je fiets stappen na de op- en afstaplijn. De officials van de Neder-

landse Triathlon Bond (NTB) ziet hierop toe. De zogeheten op- en afstaplijn bevindt buiten de wisselzone en is duidelijk 
zichtbaar. 
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KÚ CYCLE FIETSONDERDEEL
De cut-off tijd na het fietsonderdeel is 11:30 uur. Dat wil zeggen je netto tijd van het zwemmen, de eerste wissel en het 
fietsparcours mag in totaal 11:30 uur zijn. Kom je later aan dan mag je niet meer starten aan het looponderdeel.

Informatie fietsonderdeel 
Stayeren (in de slipstream van een andere atleet fietsen) is niet toegestaan en als je een voorgaande atleet wil inhalen, moet 
dit binnen 25 seconden gebeuren. Er moet minimaal 12 meter afstand zitten tussen jou en de andere atleet (voorwiel – voor-
wiel, dat wil zeggen tussen 2 fietsen moet er plaats zijn voor 5 fietsen). 

Tijdens de wedstrijd is het belangrijk dat je je houdt aan de aanwijzingen van de organisatie en dat je je gezonde verstand 
gebruikt. Gevaarlijke manoeuvres en ongehoord fietsgedrag leiden tot een diskwalificatie. Ook is het belangrijk dat je altijd 
aan de rechterzijde van de weg fietst. 

Er zijn twee penaltytenten ingericht op het fietsparcours. De eerste vind je bij de tweede verzorgings- post in Sint-Geertruid 
die je passeert op kilometer 20, 77 en 134. De tweede penaltytent wordt ingericht net voor het terugkeren in de wisselzone. 
Mocht je een tijdstraf krijgen, dan wordt dit door een official op de motor duidelijk aangeven. Officials houden bij waar een 
straf is toegekend. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de straf uit te zitten. Een tijdstraf moet uitgezeten worden in de 
eerste penaltybox na het toekennen ervan. Mocht je dat niet doen dan volgt een diskwalificatie.

Tijdens het fietsonderdeel zijn drie verzorgingsposten ingericht die elke ronde gepasseerd worden:
• Verzorgingspost 1 na kilometer 5, 63 en 120
• Verzorgingspost 2 na kilometer 20, 76 en 133 
• Verzorgingspost 3 na kilometer 42, 98 en 155

Let erop dat je je afval in de “littering zone” weggooit. Buiten deze zone kun je een tijdstraf krijgen van de officials. Het begin 
en einde van een littering zone is met borden aangegeven.

Alleen in het gedeelte net uit de wisselzone en bij terugkeren er naar toe is het verboden om in te halen. Hier staan borden 
met “no passing”. Zodra het inhalen weer is toegestaan zie je het bord “passing allowed”. Ook wordt er op sommige plekken 
gesommeerd je snelheid te reduceren met “slow down” borden. Hier volgt veelal een scherpe bocht of meerdere op eenvol-
gende bochten. Op het parcours bevindt zich een gevaarlijke afdeling. In de afdaling zullen seingevers staan die je vragen af te 
remmen, en er zal signing staan om je te waarschuwen. Deze afdeling kom je tegen na kilometer 29, 85 en 141. 
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De mobiele fietsenmaker bij jou  
thuis, op kantoor of op evenementen.
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IRONMAN Nederland in  
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WISSEL 2: VAN FIETS NAAR HARDLOPEN
• Na terugkomst in de wisselzone is het tijd om over te gaan op het hardlopen. Tijdens het wisselen gebeurt het volgende: 
• Stap van de fiets af vóór de op- en afstaplijn bij de ingang van de wisselzone. Fietsen in de wissel zone is niet toege-

staan. De officials van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) ziet hierop toe.
• De riem van je helm dient gesloten te blijven tot de fiets weer aan het rek hangt.
• Na het voltooien van het fietsparcours stal je jouw fiets bij je startnummer. 
• Je haalt de rode wisseltas met je hardloopuitrusting op bij het rek in de wisselzone vóór de wissel tent. 
• Vervolgens kleed je je om. Omkleden is alleen toegestaan in de wisseltent. 
• De fietsuitrusting stop je vervolgens in de rode wisseltas die je inlevert bij de ‘Drop Off Zone’ na de tent. Vrijwilligers 

zorgen ervoor dat deze wisseltas weer terug wordt gehangen op de plek van jouw startnummer. De wisseltassen haal je 
weer op na de wedstrijd. 
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HARDLOPEN
De cut-off tijd na het hardlooponderdeel is in totaal 16 uur en 30 minuten netto.

Informatie hardlooponderdeel 
Het hardloopparcours bedraagt naast het aanloopstuk, uit 4 volledige rondes. Bij elke ronde ontvang je een lapband, Deze 
ontvang je op het loopparcours in de buurt van de splitsing naar de finish.
Nadat je twee lapbands hebt, ga je bij de splitsing van volgende ronde en finish, naar de finish. Dit wordt met borden aange-
geven. 

Als atleet houd je altijd rechts aan, tenzij dit anders wordt aangegeven op het parcours. 
Er zijn vier verzorgingsposten ingericht per ronde. Let erop dat je je afval in de “littering zone” weggooit. Buiten deze zone 
kun je een tijdstraf krijgen van de officials.

 
Personal needs 
Voor de wedstrijd kan je in de wisselzone je personal needs bag inleveren. Deze wordt door de organisatie naar de eerste 
verzorgingspost op het loopparcours gebracht. Dit is de enige locatie waar je personal needs beschikbaar zijn. Je komt hier 
driemaal langs. 
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FINISH
De totale cut-off tijd bedraagt 16 uur en 30 minuten. De finishlijn sluit om 00:00 uur.

Gefeliciteerd! Het moment waar je zo hard voor hebt getraind is aangebroken. Geniet ervan!
Geniet van de atmosfeer, lach naar de camera’s want de fotografen van Sportograf zijn er om dit gewel-
dige moment voor jou vast te leggen. 
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REGLEMENT
Tijdens de wedstrijd zorgt de Nederlandse Triathlon Bond voor de jurering van de wedstrijd. Op deze wedstijd zijn de IRONMAN 
regels aangevuld met de ITU regels van toepassing. De actuele regels vindt je hier:
• Reglement IRONMAN
• Reglement Nederlandse Triathlonbond

Belangrijkste straffen
Zwemmen 
• Afkorten of het onvolledig afleggen van het zwemparcours    DSQ
• Onsportief gedrag         DSQ
• Het parcours betreden of verlaten op een andere plek dan aangewezen    DSQ

Fietsen 
• Afsnijden of het onvolledig afleggen van het parcours      DSQ
• Draften/stayeren; blauwe kaart         5 minuten
• Blokkeren van de doorgang, links rijden      1 minuut
• Naar het toilet gaan buiten de aangewezen plekken      DSQ
• Afval weggooien buiten de aangewezen plekken      1 minuut

Hardlopen 
• Ontbloot lichaam         Waarschuwing en correctie
• Afsnijden of het onvolledig afleggen van het parcours     DSQ
• Het niet opvolgen van aanwijzingen door de organisatie      DSQ
• Afval weggooien buiten de aangewezen plekken     1 minuut
• Naar het toilet gaan buiten de aangewezen plekken      DSQ

Tegen de opgelegde straffen kan protest ingediend worden:
• Binnen 15 minuten na finishen moet kenbaar gemaakt worden dat men een protest wil indienen
• Daarvoor meldt men zich bij de wedstrijdleider en vraagt men om een protestformulier
• Binnen 15 minuten na ontvangst van het protestformulier moet het protestformulier met de argumenten van het pro-

test worden ingediend bij de wedstrijdleider, waarna de protestjury bij elkaar komt.

Tegen stayeren (drafting) kan geen protest ingediend worden.

Overig 
• Elektronische apparaten als iPods, mp3-spelers en mobiele telefoons (koptelefoons) et cetera zijn niet toegestaan tij-

dens de wedstrijd en leiden tot diskwalificatie.
• Met een deelnemer meefietsen of meelopen op het parcours is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie van de atleet.
• Vanwege veiligheidsredenen is het verboden om met vrienden, familie, kinderen op de arm te finishen. Mocht dit wel 

gebeuren staat daar een diskwalificatie tegenover.
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Hard performance
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NA AFLOOP
BLACKROLL Recovery Finish Zone 
Herstel en ontspan in de BLACKROLL Recovery Finish Zone van IRONMAN Maastricht – Limburg. De BLACKROLL Recovery 
Finish Zone bevindt zich in het park van de Onze Lieve Vrouwenwal. In de BLACKROLL Recovery Finish Zone is een opfriszo-
ne, een verzorgingspost met eten. Hier kun je ook je finisher shirt ophalen, je medaille laten graveren en kun je ook je witte 
wisseltas met spullen voor na de wedstrijd oppikken. De BLACKROLL Recovery Finish Zone is alleen toegankelijk voor atleten. 
Familie en vrienden zijn niet toegestaan in dit gebied.  

Finisher shirts en medailles 
• Medailles worden meteen na de finish uitgereikt.
• Finisher T-shirts worden na de finish in de BLACKROLL Recovery Finish Zone uitgedeeld op vertoon van je startnummer.
• Het ruilen van een T-shirt naar een andere maat is niet mogelijk. 

Medaille gravering 
Na de finish ontvangen alle atleten een medaille. Voor een echte persoonlijke herinnering kun je jouw naam en eindtijd in de 
medaille laten graveren. Mocht je de gravure bij de inschrijving niet hebben besteld dan is het nog mogelijk om ter plekke 
voor het graveren te betalen. De kosten voor het graveren van de medaille bedragen € 15,-. 

Sportograf finishfoto’s 
Sportograf is de officiële finishfotograaf van IRONMAN The Netherlands. Tijdens de wedstrijden zijn de fotografen te vinden 
op de parcoursen, bij de wisselzone en de finish. Atleten krijgen in hun mailbox een melding wanneer foto’s zijn te bestellen. 
Als je deze al besteld hebt tijdens je registratie, ontvang je een downloadlink van Sportograf.

Uitslagen 
Uitslagen kunnen na de wedstrijd worden bekeken op https://www.ironman.com/im-maastricht-limburg
Medisch na afloop 

De organisatie heeft de beschikking over een professionele medische dienst. Op de parcoursen is medische zorg aanwezig en 
zij zijn herkenbaar voor de atleten. Ook na het passeren van de finish wordt voor de atleet gezorgd door het finishteam. Er is 
een dokter aanwezig om medische condities te controleren. Volg te allen tijden de instructies van het medische team op. 
Mocht je na de wedstrijd klachten krijgen die te herleiden zijn naar de wedstrijd, dan graag contact op- nemen met je eigen 
huisarts. 

Kleedkamers en douches
Er zijn douchewagens voorzien bij de finish, waar de atleten gebruik van kunnen maken. 

00:00:34



00:00:35



HULDIGING EN SLOT-ALLOCATIE
Huldiging 
• De overall winnaars van IRONMAN Maastricht Limburg én de nummers 2 en 3 (zowel man als vrouw) worden direct 

gehuldigd na de wedstrijd in de BLACKROLL Recovery Finish Zone. 
• De top 3 (man én vrouw) in elke age group ontvangen een award bij de huldiging op het podium in de Rebelle kerk op 

maandag.
• Het tijdstip van de huldiging kun je terugvinden in het programma eerder in deze atletengids. 
• Awards worden niet opgestuurd als deze niet in ontvangst worden genomen tijdens de huldiging.
• Je award wordt ter plekke gegraveerd met jouw naam en tijd. 

Slot-allocatie 
IRONMAN Maastricht – Limburg biedt 45 slots voor het IRONMAN World Championship op 6 en 8 oktober 2022 in Kona, 
Hawaii. Als je hoog genoeg eindigt in je age group maak je kans op een slot voor dat WK. Iedereen die kans wil maken op zo’n 
slot moet fysiek aanwezig zijn bij de slot allocatie die plaatsvindt direct na de huldiging. Tijdens de slot allocatie zullen de 
speakers één voor één de atleten oproepen die op basis van de ranking in de age-group recht hebben op een startplek. Mocht 
iemand geen gehoor geven dan verschuift die plek automatisch naar de volgende in de age-group. Mocht er geen enkele 
deelnemer in de age-group interesse hebben, dan schuift het slot automatisch door naar de volgende age-group die er recht 
op heeft.

Mocht je in aanmerking komen voor het IRONMAN World Championship in Hawaii, dan moet je dus fysiek aanwezig zijn, een 
geldig ID bij je hebben en via creditcard de betaling voor je slot ter plekke voldoen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om 
de juiste documenten bij te hebben en te zorgen voor de betaling. Er kan niet naderhand nog een slot worden toegewezen of 
een betaling afgerond worden. 
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RELAY
Regels
De regels die voor de voor de individuele atleten gelden, gelden uiteraard ook voor de relay teams. De relay teams hebben 
echter nog een aantal aandachtspunten per dicipline waar aan gedacht moet 
worden. Een relay team bestaat uit 2 of 3 atleten. De beslissing welk teamlid zwemt, fietst en hardloopt kan uiterlijk tot de 
registratie gemaakt worden

Registratie  
Ieder teamlid moet zich registeren en levert ook een getekende waiver in (veelal al gedaan op het moment van inschrijven). 
Relay teams ontvangen: 1 startnummer (bij registratie) en 1 timingchip (bij fiets check-in). Elk teamlid ontvangt een atleten-
tas (bij registratie) en een polsbandje. Er wordt gecontroleerd of elke atleet zich heeft ingeschreven en of er een contactper-
soon vermeld staat in geval van nood.  

Fiets check-in  
Relay teams checken hun fiets in op dezelfde wijze als individuele atleten. Echter checken atleten van relay teams géén 
gekleurde wisseltassen in omdat atleten zich niet hoeven om te kleden. Atleten bevestigen hun helm aan de fiets bij het 
inchecken.  

Wisselzone  
Relay teams hebben hun eigen locatie in de wisselzone aangegeven met het bordje ‘Relay’. Zie de plattegrond van de wissel-
zone.    

Timingchip en startnummer  
De timingchip en het startnummer worden doorgegeven op de teamlocatie in de wisselzone. De timingchip wordt doorgege-
ven van de zwemmer aan de fietser. De fietser draagt het startnummer al. Bij terugkomst overhandigt de fietser de timing-
chip én het startnummer aan de loper. Relay deelnemers mogen wél samen finishen! Gevraagd wordt om wel rekening te 
houden met individuele finishers. Ook zij hebben recht op een mooi finishmoment. 

Zwemmer  
Voor de wedstrijd kan de zwemmer een sporttas naar de wisselzone brengen.  

Fietser  
De fietser neemt de blauwe wisseltas met uitrusting mee. Deze kan voor de start naar de wisselzone gebracht worden. Deze 
wordt opgehangen op het tassenrek bij het corresponderende startnummer. 

Loper  
De loper krijgt een witte wisseltas. Deze wordt voor de start naar de wisselzone gebracht en de organisatie brengt deze naar 
de BLACKROLL Recovery Finish Zone.  

Fiets check-out  
De fiets check-out kan alleen gedaan worden met het startnummer, het polsbandje én de timingchip. De fietser van het relay 
team draagt zorg voor de bike check-out en haalt zijn fiets op.  
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Brandpreventie Inbraakpreventie Risicopreventie

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn de motor van IRONMAN Nederland.

Bedankt aan alle vrijwilligers die het weekend van IRONMAN Maastricht - Limburg ondersteunen. Zonder jullie is het evene-
ment niet mogelijk en door jullie kunnen de atleten hun doelen bereiken. Jullie creëren een unieke ervaring door tijd, moeite 
en passie te investeren. Jullie zijn de kracht achter het evenement. Dank voor jullie werk en dank dat jullie deel willen uit-
maken van de IRONMAN-familie. Naast onze blijk van waardering naar hen, hopen we natuurlijk ook dat jullie atleren hun 
aanwezigheid waarderen, en ze bedanken waar kan. 
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