
Heuvelrug Triathlon 
 
In 2020 willen we als UHTT samen met Greenrace de eerste editie van de Heuvelrug 
Triathlon organiseren. Een triathlon op de Heuvelrug was oorspronkelijk een gedeelde 
droom van Marco, Mark (de man achter de Henschotermeergames) en Jan (de man achter 
de Pyramide duathlon). Het was niet moeilijk om hier ook veel andere mensen en partijen 
enthousiast voor te maken. Zoals de beheerders van het Henschotermeer en de 
Nederlandse Triathon Bond (‘He, he, eindelijk iemand die een triathlon bij het 
Henschotermeer gaat organiseren...’). En ook de Stichting Greenrace, die al partner is van 
UHTT, en die graag mee wil helpen met de organisatie.   
 
Als UHTT hebben we een aantal redenen om zelf een triathlon te willen organiseren:  
• Op de triathlon agenda is een tekort aan wedstrijden, veel wedstrijden zitten vol 
• Onze leden doen mee aan wedstrijden, het is logisch dat we zelf ook een evenement 

organiseren 
• We maken als vereniging veel gebruik van het Nationaal Park en de natuur hier in de 

omgeving, we willen door het organiseren van een wedstrijd in het Nationaal Park ook 
een financiële bijdrage (% van het inschrijfgeld) leveren aan de instandhouding van het 
park 

• Last but not least, we denken dat het organiseren van zo’n mooi en leuk evenement 
enorm inspirerend en verbindend werkt voor de UHTT zelf, zo leren we elkaar nog beter 
kennen en hebben we samen een heel mooi doel en aan het einde van het jaar een hele 
gave herinnering. 

 
Organisatie 
Bij de organisatie van zo’n evenement komt enorm veel kijken. We hebben een kernteam 
samengesteld (Annemarie Kingma, Richard de Ligt, Remko Renes, Lotte Hobbelt, Bart Boon 
en Marga van ’t Erve van Greenrace) en hebben al menig vergadering achter de rug.  
 
We hebben ervoor gekozen om een aparte stichting opgericht om de juridische en financiële 
risico’s voor de UHTT te beperken. We willen niet dat als er iets misgaat met de organisatie, 
dit ten koste kan gaan van onze vereniging. Met het oprichten van de Stichting Heuvelrug 
Triathlon zijn de UHTT en de organisatie van de triathlon in juridische zin strikt gescheiden.  
 
We hebben ook afgesproken dat de organisatie in financiële zin ‘zijn eigen broek’ moet 
ophouden. Wel heeft de UHTT de stichting een lening verstrekt voor uitgaven die 
plaatsvinden voorafgaand aan de eerste inkomsten. En hebben we afgesproken dat als er 
een calamiteit plaatsvindt, we kijken hoe we het beste omgaan met het eigen risico van de 
Stichting, waarbij de continuïteit van de UHTT zelf altijd de hoogste prioriteit heeft, maar we 
ook ambiëren dat we van de Heuvelrug Triathlon een jaarlijks evenement kunnen maken.    
 
Ondanks de strikte juridische en financiële scheiding tussen vereniging en organisatie zien 
we dit wel degelijk als UHTT evenement en hopen we dat er zoveel mogelijk UHTT-ers 
enthousiast worden en meehelpen met de organisatie. Doordat Bart uit de organisatie ook 
in het bestuur van de UHTT zit, borgen we dat organisatie en vereniging op een lijn blijven 
zitten. 
 



Wat hebben we al gedaan, waar staan we nu? 
We hebben: 
• een datum: 13 juni 2020 
• een ambitie: misschien wel de mooiste en groenste triathlon van Nederland! 
• een parcours voor een sprint en OD triathlon 

o start en finish bij ’t Oude Strandhuys op het Henschotermeer,  
o zwemmen in het meer,  
o fietsen over Maarnse grindweg, Ruiterberg en Hoogstraat,  
o lopen door het coulisselandschap van de landgoed Anderstein. 

• een begroting, op basis van 300 deelnemers 
• een website: http://www.utrechtseheuvelrugtriathlon.nl/heuvelrug-triathlon-sprint-od-

wedstrijd/  
• En we zijn aangemeld bij de NTB kalender, de inschrijving gaat open op 1 februari 
 
En we zijn hard bezig met: 
• Het aanvragen van alle vergunningen bij gemeenten, provincie en landgoedeigenaren, 

inclusief verkeersplan, calamiteitenplan, etc etc. (Dat is nog best spannend en kan ook 
tot wijzigingen leiden van het parcours) 

• Het inventariseren van alle spullen die we nodig hebben, en waar we die vandaan 
kunnen halen 

• Een strak vrijwilligers plan (inschatting maken van hoeveel en waarvoor we vrijwilligers 
nodig hebben) 

• Promotionele activiteiten. Naast het feit dat we hopen dat iedereen mee doet aan het 
promoteam.... (rond 1 februari komen we hiervoor vast nog even in de ‘app’). 

 
Graag jullie hulp!  
We verwachten toch een grote groep vrijwilligers nodig te hebben. Dus graag vragen we om 
hulp op 13 juni!  
Een paar voorbeelden die we kunnen gebruiken: we hebben mensen nodig voor:  
• De inschrijving ter plekke 
• De opbouw van de transitiezone 
• De EHBO 
• De bemensing van drankposten  
• Levende wegwijzers langs het parcours 
• Dssistent juryleden 
• Het uitreiken van (houten) medailles  
 
Omdat we zoveel vrijwilligers nodig hebben, doen we een dringend beroep op jullie 
allemaal. We willen iedereen vragen de datum nu al in de agenda vrij te houden en zich aan 
te melden als vrijwilliger via heuvelrugtriathlon@uhtt.nl, met vermelding van je 
telefoonnummer. Gezinsleden, vrienden en vage bekenden zijn uiteraard ook van harte 
uitgenodigd om zich aan te melden als vrijwilliger! Wie zich als eerste heeft aangemeld heeft 
als eerste keuze in wat hij kan/ wil gaan doen (mits natuurlijk beschikbaar / binnen de 
mogelijkheden).  
 
Van UHTT leden verwachten we in principe dat ze meehelpen met de organisatie. Als je toch 
heel graag aan de wedstrijd mee wilt doen, zijn daarvoor drie mogelijkheden: 



• Je ‘levert’ een vervangende vrijwilliger, die zelf natuurlijk geen UHTT lid is. 
• Je helpt op vrijdag met het opbouwen en vervoer van spullen en / of op zondag met 

het terugbrengen van de spullen. Dan kun je op zaterdag zelf mee doen.  
• Je meldt jezelf aan voor de ruil-lijst. Wij kijken dan of we je kunnen matchen met een 

triathleet van TV Soest. Dat betekent dat jij als vrijwilliger voor het Pyramide multi 
sport event op 9 mei helpt en hij of zij bij ons, zodat jullie allebei aan je eigen event 
mee kunnen doen.  

 
Tot slot 
We hopen dat je net zo enthousiast bent geworden als wij zijn, en dat je ook mee wilt 
hebben op 13 juni! Heb je nog vragen, voel je vrij ons tijdens een training of via de app aan 
te schieten.  
 
Hartelijke groet, 
Annemarie, Remko, Richard, Lotte en Bart 
 
 
 


