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1. Omschrijving wedstrijd
…
Plaats (gemeente/stad)
Adres wedstrijdlocatie

Meer, Domein De Mosten
Recreatiedomein 'De Mosten', Hoogeind 74B1, 2321 HoogstratenMeer
Rec 1/8 en rec 1/4

Omschrijving (hoofd)wedstrijd
Datum
Organisator (club, gemeente, event-organisator, …)
Contactpersoon (+tel.nr, gsm, email-adres)

4/06/2017
Meetria (Hoogstraten – Meer)
Anja Meyvis 0484/33.50.61 - wedstrijdinschrijving@meetria.be
Patrick damen 0498/59.77.37
http://www.meetria.be/

Website
Toegewezen CRO
2. Tijdsindeling wedstrijd

Christoph De Vos, 0473/908981 – Christoph.devos.be@gmail.com

…
Activiteit

Tijdstip

9u30
10u30
10u30
11u30
12u15
12u30
12u31
12u32
12u33

Opening
secretariaat
Aankomst cro
Aankomst to
Start check-in
fietsen 1/8
Einde check-in
fietsen 1/8
Start 1/8

13u00

Start check-in
fietsen 1/4

13u45

Einde check-in
fietsen1/4de

14u00
14u03
14u06
14u07

Start ¼
Wave1
Wave2
Wave3
Wave 4

Wie / Omschrijving

Heren -40
Heren +40
Dames
Trio’s

Label*

Geel
Blauw
Roze
Groen

Heren – 40
Heren +40
Dames
TRIO’S

D/
ND

Afstanden
Z/F/L of L/F/L

Aantal
ronden

D

500m zwemmen
26km fietsen
5km lopen

1 /2/2

ND

1000m
zwemmen
39km fietsen
10km lopen

1/3/4

Geel
Blauw
Roze
Groen

3. TO’s
TO’s:

Nummerin
g

Aantal
deeln.

Kopieer hieronder de passende tabel/lijst uit de taakverdeling

1=CRO

9 De Vos Christoph

2

2 Berghmans Marc

4

13 Demeire Thierry

5

7

31 Van Cleuvenberg Martine

8 40 Veulemans Maria

9

3

Marc Kops

6

Gilbert Van Hyfte

17 Friant Paul

3

10 De Win Jos

6

20 Hendrickx Patrick

Motorrijders:
1

Ludo Meeuwsen

2 114 Vanpanteghem Sukyo (MB)

4

Paul Van Lier

5

Walter Keersmaekers
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Voldoende TO’s?
Voldoende motorrijders?

8, ja. Indien het aantal deelnemers zou stijgen en er extra waves zijn –> extra TO nodig
6, ja. Indien het aantal deelnemers zou stijgen en er extra waves zijn -> extra motard nodig

4. Communicatie
Ja/Nee/Onvoldoende/Weet het niet (whn)/Niet van toep (nvt)/…
Met atleten
1 Eigen website waarop alle wedstrijdinformatie te vinden is. En correct en volledig is
Ja
2 Atletenbriefing op website of gemaild naar atleten. Deze briefing is correct
Ja
3 Bij BK: website meertalig
Nvt
4 Inschrijven via inschrijvingsmodule 3ntrance
Ja
5 Op de website is er een link naar de sportreglementen BTDF
Ja
Commentaar: Zeer complete briefing en duidelijke informatie
Met organisatie
1 Organisatie heeft rekening gehouden met de opmerkingen van de CRO uit vorige edities
Ja
2 Goede communicatie/samenwerking met CRO
Ja
Commentaar: Zeer goede en super aangename samenwerking! Top!
5. Infrastructuur
Ja/Nee/Onvoldoende/Whn/Nvt/…
Onthaal atleten
1 Bewegwijzering langs openbare weg naar wedstrijd in orde
Ja
2 Goede signalisatie (naar parking, secretariaat, kleedkamers, start, wisselzone) waar nodig
Ja
3 Duidelijke schriftelijke briefing (parcours, deelnemerslijst, …) aanwezig (secretariaat)
Ja
4 Blad voorzien waarop de officiële watertemperatuur zal worden genoteerd (bij zwemmen)
Ja
5 De medewerkers zijn goed herkenbaar
Ja
6 De medewerkers kennen hun taak en voeren deze naar behoren uit
Ja
7 Controle identiteit en leeftijd deelnemers (aan inschrijftafel) gebeurde nauwgezet
Ja
8 Kwaliteit rugnummers voldoende (duidelijke nummering atleet)
Ja
9 Parking voor atleten voorzien (groot genoeg en niet te ver)
Ja
Commentaar:
6. Bewaking van de wisselzone verhogen zodat tijdens en na de wedstrijd niet zomaar iedereen binnen kan.
Meer dan voldoende medewerkers en allemaal gedreven.
Antidopingcontrole
1 Dopinglokaal aanwezig
Ja
2 Dopinglokaal is duidelijk aangeduid (met bewegwijzering)
Ja
3 Dopinglokaal correct ingericht (tafel, stoelen, gesloten flesjes water, wc, privacy gerespecteerd)
Ja
Commentaar:
Onthaal TO’s/motorrijders
1 Scheidsrechterslokaal aanwezig en goed ingericht
Ja
2 Parking voor TO’s en motards voorzien (en niet te ver)
Ja
3 Lunchpakket en drank voorzien (in verhouding tot duur wedstrijd)
Ja
4 Respectvolle behandeling van de TO's en motards door de medewerkers
Ja
5 Standplaats(en) voorzien voor motards tijdens de wedstrijd aan de wisselzone(s)
Ja
Commentaar: In naam van het volledige TO-korps, bedankt voor de goede ontvangst, alsook de uitnodiging voor de BBQ. Super
bedankt hiervoor.
Vips en pers
1 Pers- en/of vipruimte voorzien
Ja
2 Persmensen, fotografen en vips werden voorzien van accreditatie (pasje)
Ja
Commentaar:
Start
1 Startzone is degelijk uitgebouwd (nadar, ruim genoeg, afgescheiden van publiek, …)
Ja
2 Startlijn voorzien
Aan water
3 Bij draftingwedstrijden: aparte starts per categorie
Ja
Commentaar:
Zwemmen
1 Goedkeuring zwemwater aanwezig
Ja
2 Badmutsen uitgereikt aan de atleten
Ja
Commentaar:
Fietsen
1 Rondetelling werd uitgevoerd (manueel, chip, lint of bandje)
Nee
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2 Voldoende bevoorrading
Nvt
3 Geen technisch, moeilijk parcours (weinig scherpe bochten, weinig smalle wegen, …)
Ja
4 Parcours afgepijld
Ja
5 Bij non-drafting: stayeren was onder controle te houden
Ja
Commentaar:
Lopen
1 Rondetelling werd uitgevoerd (manueel, chip, lint of bandje)
Ja, chip
2 Voldoende bevoorrading
Ja
3 Parcours afgepijld
Ja
Commentaar:
Aankomstzone
1 Aankomstzone is degelijk uitgebouwd (nadar, ruim genoeg, afgescheiden van publiek)
Ja
2 Recuperatieruimte is degelijk uitgebouwd (ruim genoeg, geen publiek toegelaten)
Ja
3 Voldoende bevoorrading voor de atleten in de recuperatieruimte
Ja
4 Aankomstlijn aanwezig (een aankomstboog mag maar is onvoldoende)
Ja
5 Accommodatie voor tijdopname voorzien (bij aankomstzone, elektr., afgesloten plaats, luifel, …)
Ja
Commentaar: Zeer mooie aankomstzone met een mooie bevoorrading. Wel bewaken dat atleten uitgang gebruiken en niet over
nadars kruipen (recuperatie van chips).
Wisselzone(s)
1 WZ is degelijk uitgebouwd (nadar, ruim genoeg, correct, plaatsen genummerd, …)
Ja
2 Fietsen konden niet aangeraakt worden door het publiek
Ja
3 De wisselzone werd publieksvrij gehouden door de medewerkers van de organisatie
Kan beter
4 Globaal: het publiek werd gekanaliseerd (oversteekplaatsen voorzien)
Ja
5 Tent of afgebakende zone waar de atleten hun overtollig materiaal konden deponeren
Nee, parking
6 Bij trio's, duo's of ploegen is een aparte wachtzone voorzien om chaos te vermijden
Ja
7 Globaal gezien veroorzaakten de trio's of duo's weinig of geen hinder
Ja
Commentaar: Bewaking wisselzone optimaliseren.
Uitcheckzone voorzien aan achterkant WZ (ter hoogte van strafbox). Zodoende kan deze zelfs doorgaan als
atleten ¼ aan het zwemmen zijn tem einde fietsen (bij aankomst 1 ste atleet, stop check-out). Duidelijke timing
tussen welke periodes men om de fiets kan komen (niet enkel startuur), aanvullen in de briefing
Prijsuitreiking
1 De diverse podia werden op tijd en vlot uitgevoerd (bij BK: correcte muziek)
Ja
2 Niet te lang na laatste aankomst
Ja
3 Het prijzengeld was conform met het type wedstrijd
Ja
Commentaar:
7. Veiligheid
Ja/Nee/Onvoldoende/Whn/Nvt/…
Zwemparcours
1 De veiligheid op het water was voldoende verzekerd (boten, redders, duikers, kajaks, surfers)
Ja
2 De toegang tot het water was veilig en ruim genoeg voor de atleten
Ja
Commentaar:
Fiets- en loopparcours
1 Voldoende seingevers die hun taak goed vervulden (met competente mensen op risicovolle plaatsen)
Ja
2 Seingevers genummerd of dragen badge (om makkelijk plaats van ongeval te kunnen door te geven)
Ja
3 Kruispunten waren goed afgezet
Ja
4 Op cruciale plaatsen was politie aanwezig
Whn
5 Goede aanduiding van gevaarlijke punten (bocht, vluchtheuvels, obstakels)
Ja
6 Geen tegenliggend verkeer toegelaten (tenzij duidelijk afgescheiden van het parcours)
Ja
7 Meegaand verkeer hinderde niet (voldoende verkeersluw)
Ja
8 Fietsparcours voldoende proper/gekuist
Ja
9 Rode en groene vlag (op de correcte plaats) aanwezig in de wedstrijd
Ja
10 Globaal gezien was het fietsparcours veilig
Ja
Commentaar: Duimspijkers op parcours tijdens ¼ door een ontevreden buurtbewoner
Ondanks alle inspanningen van de organisatie (oa spandoeken 4 weken op voorhand om wedstrijd aan te
kondigen), zijn er nog altijd bewoners die andere kant uit moeten… Blijven sensibiliseren maar alle maximale
inspanningen zijn hier wel gedaan om dit te vermijden.
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Hulpdiensten
1 EHBO-dienst (Rode Kruis, Vlaamse Kruis, ev. dokter) was aanwezig
2 Kaartje met nuttige telefoonnummers (o.a. hulpdiensten) werd voorzien
3 Veiligheidsplan nodig gehad?
4 Defibrillator aanwezig?
Commentaar:
8. Extra info
Ernstige ongevallen (nr + naam atleet)
Contact door CRO vooraf met LOC
Prospectiebezoek door CRO
Was er dopingcontrole, wie werd gecontroleerd
Zwemwatertemperatuur, wetsuit toegelaten
Blauwe kaarten ND: veel/weinig/geen (ev. aantal)
Rode kaarten: aantal (+ nrs + namen)
Klachten door atleten ingediend (+ nr en naam)

Ja
Ja
Nee
Ja

Nee
Ja, telefonisch en email
Ja, 3/06
Nee
23.7, wetstuit verboden
Weinig, 2
Nee
Nee

9. Bijkomende opmerkingen CRO
Strafbox behouden volgens laatste aanpassing op wedstrijddag
Dutchlines (10 m) over volledig breedte voorzien en meer opvallende kleur gebruiken
10. Eindoordeel CRO
Werkpunten
Wat verdient een pluim

Besluit

Bewaking wisselzone en uitchecken
Dit is een toporganisatie en dankzij de inspanningen van het volledige team behaalde deze wedstrijd
weer een zeer hoog niveau. Een meer dan dikke pluim om telkens elk jaar weer dat stapje hoger te
halen en blijven verbeteren.
Een super organisatie die een van de beste organisaties is van het circuit en heel aangenaam om mee
samen te werken. Een dikke proficiat en keep up the good work!!!!
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