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Flanders Fields Ultra Triathlon 2019 
 
OPGELET: Deze handleiding is bedoeld als algemene leidraad voor dit fantastisch avontuur. 
Toch door de extreme omstandigheden waarin deze wedstrijd gehouden wordt kan niet 
alles in deze handleiding op dit moment correct opgenomen worden. De belangrijkste 
punten zijn wel accuraat. De avond voor aanvang van de wedstrijd zal er nog een verplichte 
briefing plaatsvinden waarin de laatste eventuele veranderingen aan parcours en 
tijdsschema zullen medegedeeld worden. 
 
De organisatie behoudt steeds het voorrecht om veranderingen in deze handleiding door te 
voeren. 
 
Deze handleiding geeft jullie alle informatie die nodig is om deze wedstrijd tot een goed 
einde te brengen.  
 
De atleten en hun support crew moeten deze handleiding aandachtig lezen en de opgegeven 
richtlijnen ten alle tijden respecteren! 
 
De organisatie behoudt steeds het voorrecht, tot eind mei 2019, om bij te weinig 
deelnemers het evenement te annuleren, volledige terugbetaling voor de reeds 
ingeschreven deelnemers. 
 
 



 
BELANGRIJKE PUNTEN: 
 

• Elke deelnemer moet worden vergezeld van twee (2) crew-members.  
• Een team bestaat uit 3 atleten, terwijl de atleet zijn proef afwerkt treden de andere 2 

op als crew members. Eens een atleet begonnen is aan zijn onderdeel moet deze 
zelfde persoon de volledige proef voor zijn rekening nemen. Onderling wisselen met 
een crew-member is NIET toegelaten. 

• Elk wedstrijdonderdeel start aan Wave Health Club (WHC) BEHALVE het zwem- en 
mountainbikeonderdeel. Deze starten beiden aan de brug van Wulpen. Kruispunt 
Nieuwstraat – Conterdijk. Dit is 1,5km verwijderd van de Wave Health Club. 

• Start van elk wedstrijdonderdeel is voorzien om 7u stipt. Hier kan onder geen enkele 
omstandigheid van afgeweken worden. Te laat = geen deelname aan dat onderdeel. 

• De organisatie voorziet na elk wedstrijdonderdeel (behalve na het zwemmen) een 
perfecte eindbevoorrading. 

• De organisatie voorziet na elk wedstrijdonderdeel (behalve na het zwemmen) een 
massage mogelijkheid voor de atleet. 

• Er is een pre-race buffet voorzien op donderdagavond (29.08), telkens voor de atleet 
en 2 crew-members. Extra buffet-tickets kunnen bijgekocht worden tijdens de 
registratie op donderdag. Dit buffet, alsook alle andere door de organisatie voorziene 
avondmaaltijden, worden geserveerd in de Wave Health Club (WHC). 

• Er is een post-race buffet voorzien op zondagavond (01.09), telkens voor de atleet en 
2 crew-members. Extra buffet-tickets kunnen bijgekocht worden tijdens de 
registratie op donderdag. Dit buffet, alsook alle andere door de organisatie voorziene 
avondmaaltijden, worden geserveerd in de Wave Health Club (WHC). 

 
Parcours overzicht: 
 

• 9km openwater zwemmen in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, in een lus met 
start/finish aan de Brug van Wulpen. Keerpunt aan de voetgangersbrug van 
Nieuwpoort. 

• T1 aan de brug van Wulpen. 
• 136km mountainbike over asfalt en aardewegen. Start aan de voorziene wisselzone 

aan de brug van Wulpen. Jullie rijden op de rechtse kant van de rijweg.  Op de 
openbare weg dient de wegcode ten alle tijden gerespecteerd te worden en rijdt 
men voor eigen rekening. Er rijden officials rond om dit te controleren. Finish aan de 
WHC. 

• 301km fietsen op verharde en verkeersluwe wegen. Start aan de WHC. Jullie rijden 
op de rechtse kant van de rijweg. Op de openbare weg dient de wegcode ten alle 
tijden gerespecteerd te worden en rijdt men voor eigen rekening. Er rijden officials 
rond om dit te controleren. Finish aan de WHC. 

• 84km lopen over zand, grind en asfaltwegen. Start aan de WHC. Jullie lopen aan de 
linkse kant van de rijweg. Op de openbare weg dient de wegcode ten alle tijden 
gerespecteerd te worden en rijdt men voor eigen rekening. Er rijden officials rond om 
dit te controleren. Finish aan de WHC. 

 
 



Atleten zijn “self-supported” tijdens de wedstrijd, wat inhoudt dat ze, samen met hun 
support-crew moeten instaan voor hun voeding tijdens de verschillende onderdelen. De 
organisatie voorziet geen bevoorrading.  
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1. Algemene info wedstrijd 
 
 

• Datum wedstrijd: 30-31.08-01.09.2019 
• Atleten worden verplicht vergezeld door een “support-crew”. Een support-crew 

bestaat uit 2 “crew-members”.  
• Een team bestaat uit 3 atleten. Wanneer één van de atleten zijn proef aflegt, 

fungeren de anderen als “crew-members”. Het team beslist zelf welke atleet welk 
onderdeel voor zijn rekening neemt, dit moet bij registratie, op donderdag 29.08, 
medegedeeld worden. 

• Per atleet/team wordt er 1 voertuig toegelaten. Dit voertuig moet van de officiële 
stickers van de FFUT voorzien zijn. Deze stickers worden overhandigd tijdens de 
registratie. 

•  Minstens 1 crewmember moet duidelijk met de organisatie kunnen communiceren 
in het Engels, Nederlands of Frans. 

• Tijdens het looponderdeel van 84km moet de atleet op elk moment vergezeld zijn 
van minstens 1 crew-member. Crew-members mogen elkaar aflossen om hun atleet 
te begeleiden vanop de fiets (geen gemotoriseerde vervoersmiddelen toegestaan). 

• De racebriefing is verplicht bij te wonden door de atleet en zijn crew-members en het 
voltallige team 

• Op donderdag 29.08.2019 zullen er 3 race-briefings plaatsvinden: 
1) 16u: Nederlandstalig 
2) 17u: Franstalig 
3) 18u: Engelstalig 

• De supportcrew mag tijdens alle proeven volledige assistentie verlenen aan zijn 
atleet zolang dit hem geen wedstrijdvoordeel geeft ten opzichte van andere atleten. 
Tijdens het fietsonderdeel zal er strenge controle zijn hierop en bij indicatie van 
drafting of hulp met de wagen zal de atleet niet in de eindresultaten vermend 
worden.   

• De organisatie verleent geen enkele vorm van assistentie tijdens de zwem- en 
fietsproeven, behalve het voorzien van een wisselzone. 

• De organisatie voorziet 2 bevoorradingen tijdens de loopproef.  
• De Belgische wegcode moet ten alle tijden gerespecteerd worden en de atleten 

alsook support-crew zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiliheid en die van 
anderen. 

• Voor alle duidelijkheid: littering oftewel het opzettelijk weggooien van afval tijdens 
de wedstrijd is een onmiddelijke diskwalificatie ! 

• Wees zeer vriendelijk tegen onze medewerkers. Zij offeren hun vrije tijd op om jullie 
deze fantastische ervaring te laten meemaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.Programma 
 
Wat      Locatie  Tijdstip  Datum 
Registratie     WHC  15u-16u  29.08 
Verplichte Race-briefing (Nl)   WHC  16u   29.08 
Verplichte Race-briefing (Fr)   WHC  17u   29.08 
Verplichte Race-briefing (En)   WHC  18u   29.08 
Pre Race Diner     WHC  19u   29.08 
Plaatsen mtb in wisselzone   Wulpenbrug 6u45   30.08 
Swimstart      Wulpenbrug 7u00   30.08 
Awardceremonie + Diner    WHC  20u00   30.08  
Bikestart     WHC  7u00- 8u00  31.08 
Awardceremonie + Diner   WHC  21u00   31.08 
Runstart     WHC  7u00   01.09 
Eind Awardceremonie + Diner  WHC  21u00   01.09 
 
 
 
 
 
 
3.Inschrijvingsgeld 
 
Met logies: 
Individuele atleet + 2 crew-members: 750€ 
Team (3 atleten): 800€ 
 
Betalingsmogelijkheden: 
 
1 x 750€      1 x 800€ 
Of       Of  
1 x 250€ voor 30.09.2018 +    1 x 300€ voor 30.09.2018 + 
1 x 250€ voor 31.01.2019 +    1 x 250€ voor 31.01.2019 + 
1 x 250€ voor 30.06.2019    1 x 250€ voor 30.06.2019 
 
 
Inbegrepen in de prijs:  
 Perfecte GPX files van de verschillende parcoursen 
 Logies op basis van kamer + ontbijt in Vakantiehuis “La Peniche” te Oostduinkerke 
 Pre Race Diner (29.08) 
 2 avondmaaltijden (30.08 en 31.08)  
 Post Race Award Ceremonie Diner (01.09) 
 Wedstrijd aandenken 
 Massage van de atleten bij aankomst aan WHC 
 Perfecte eindbevoorrading na elk wedstrijdonderdeel (behalve na het zwemmen) 
 



 
 
Zonder logies: 
Individuele atleet + 2 crew-members: 350€ 
Team (3ateleten): 400€ 
 
Inbegrepen in de prijs: 
 Perfecte GPX files van de verschillende parcoursen 
 Pre Race Diner (29.08) 
 2 avondmaaltijden (30.08 en 31.08) 
 Post Race Award Ceremonie Diner (01.09) 
 Wedstrijd aandenken 
 Massage van de atleten bij aankomst aan WHC 
 Perfecte eindbevoorrading na elk wedstrijdonderdeel (behalve na het zwemmen) 
 
4.Annulatie Reglementering 
 
Met Logies: 
Bij een annulatie van 60 dagen of meer voor de wedstrijd krijgt de atleet 50% terug vh 
inschrijvingsgeld (zijnde 375€), voor een team gelden dezelfde regels. (zijnde 400€) 
Bij een annulatie minder dan 60 dagen voor de wedstrijd betaald de atleet de volledige kost 
van de logies (400€) en krijgt 30% terug van het inschrijvinsgeld zonder logies (zijnde 225€), 
voor een team gelden dezelfde regels (zijnde 240€) 
 
Zonder Logies: 
 
Bij een annulatie van 60 dagen of meer voor de wedstrijd krijgt de atleet 50% terug vh 
inschrijvingsgeld terug (zijnde 175€) voor een team gelden dezelfde regels (zijnde 200€) 
Bij een annulatie minder dan 60 dagen voor de wedstrijd krijgt de atleet 30% terug vh 
inschrijvingsgeld (zijnde 105€) voor een team gelden dezezlfde regels (zijnde 120€) 
 



 
5.Parcoursomschrijving: 
 
Swim: We zwemmen in 1 lus. Vertrek aan de brug van Wulpen en we zwemmen tot aan de 
voetgangersbrug van Nieuwpoort. Elke 2km ligt er een ponton waar de bevoorrading 
plaatsvind. De atleet/crew-members zorgen zelf voor het voedsel/drank, medewerkers van 
de organisatie geven het aan de atleet vanaf de pontons. De crew-members en/of andere 
toeschouwers kunnen het volledige traject meevolgen langs de oever. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mountainbike: direkt na het zwemonderdeel vertrekt de atleet op de mountainbike. Er zal 
een kleine wisselzone klaarstaan aan de brug van Wulpen. Het parcours loopt over asfalt, 
grindwegen en weilanden. Op het verste punt van de route beklimmen we langs 
verschillende kanten de Rode en Zwarte Berg. Het parcours is niet supertechnisch maar op 
sommige plaatsen wel intensief qua profiel. De crew-members kunnen op zelf gekozen 
plaatsen hun atleet bevoorraden, zolan dit de veilighied niet in het gedrang brengt of andre 
atleten kan hinderen. Op voorhand het parcours wat bestuderen is aangewezen, de crew-
members kunnen niet overal volgen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bike: We starten aan WHC. De atleet die op dat moment als laatste in het klassement staat 
moet eerst starten. Daarna start de volgende atleet in het klassement telkens en precies één 
(1) minuut later. Team-atleten en individuele atleten starten door elkaar, het is de eindtijd 
van de vorige dag die de startpositie bepaald. We fietsen zoveel mogelijk over autoluwe 
wegen. Tijdens de fietsproef kunnen de crew-members ten alle tijden hetzelfde traject van 
de atleet volgen. De volgwagen mag nooit vlak voor of achter een atleet gaan rijden. Enkel 
op de Muur van Geraardsbergen mag de volgwagen niet volgen. De atleten krijgen 19 
hellingen, bekend van de Ronde van Vlaanderen, voorgeschoteld. Sommige hellingen zijn in 
kasseien,  de afdalingen in asfalt. De crew-members kunnen op verschillende plaatsen de 
atleet bevoorraden, dat beslissen jullie zelf. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Run: We starten allemaal samen aan de WHC. Tijdens het lopen ontdekken jullie 
monumenten uit de twee wereldoorlogen die hier bevochten zijn geweest. Het grootste deel 
is op asfaltwegen, maar ook bos en duinen (zandwegels) komen aan bod. Tijdens de 
loopproef moet de atleet vergezeld worden door 1 crew-member op de fiets. Die fiets moet 
uitgerust zijn met een GPS-fietscomputer om de route te kunnen volgen. Het andere crew-
member volgt met de auto om beiden te kunnen bevoorraden. De fietsen en bestuurde van 
de volgwagen mogen wisselen zoveel ze willen, de atleet die de loopproef voor zijn rekening 
neemt moet de volledige route afleggen al lopend.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Cut-off times 
 
Elke dag hebben jullie 12uur de tijd om de proef af te leggen. Voor de fietsproef krijgen jullie 
13u. 
De zwemproef moet afgelegd worden in 4uur. Iemand die niet na 4uur aan de 
mountainbikeproef kan beginnen mag NIET starten aan de mountainbikeproef. Die persoon 
is dan gediskwalificeerd en mag de wedstrijd NIET verder zetten. De volgende dag mag 
diezelfde persoon wel starten aan de fietsproef maar zal niet meer in het klassement 
opgenomen worden. 
Als een persoon meer dan 12uur tijd nodig heeft om een proef, behalve fietsproef, af te 
leggen wordt diezelfde persoon gediskwalificeerd en niet meer opgenomen in het 
eindklassement. Die persoon mag de volgende dag wel starten voor de volgende proef.  



Als een teamlid meer dan 12uur nodig heeft om een proef af te leggen wordt het team 
gediskwalificeerd en niet meer opgenomen in het eindklassement. Het ander teamlid mag 
de volgende dag wel starten voor de volgende proef. 
 
Indien een atleet tijdens het afleggen van de proef moet opgeven mag hij in zijn volgwagen 
stappen, dit moet dan direkt aan de organisatie gemeld worden. Het telefoonnummer zal op 
de achterkant vh startnummer staan. Dit bekent natuurlijk diskwalificatie voor die proef. 
In geval van nood bel je best naar het noodnummer 112. Dit zal ook vermeld staan op de 
achterkant van jullie startnummer. 
 
 
 
7.Regels 
 
Uirusting: 
 

• Neoprene swimsuits zijn verpilcht tijdens het zwemonderdeel. Een badmuts wordt 
voorzien door de organisatie. Zwemvliezen, handschoenen en pullboys zijn verboden. 
Zwemsokken zijn toegelaten maar niet noodzakelijk. 

• Het startnummer mag NIET gedragen worden tijdens het zwemmen. Deze moet 
reeds zichtbaar aan de mountainbike hangen.  

• Bij een team mag de fietser vh team het startnummer reeds aanhebben terwijl de 
zwemmer zijn proef aflegt. 

• Het startnummer moet tijdens beide fietsproeven goed zichtbaar op de rug gedragen 
worden. 

• De mountainbike moet in goede staat verkeren, deze moet 26-27,5 of 29” formaat 
zijn. De remmen moeten goed werken.  

• Een goed werkende GPS – fietscomputer is verplicht. Jullie gpx-files worden gebruikt 
als referentie, bij enie twijfel over het afgelegde parcours tijdens een bepaal 
wedstrijdonderdeel. 

• Een helm moet ten alle tijden tijdens de fietsproeven gedragen worden en moet 
voorzien zijn van een EC-keurmerk stempel/label. 

• De wegfiets moet in goede staat verkeren. De remmen moeten goed werken. 
Tijdritfietsen zijn toegelaten maar niet verplicht.  

• Elke atleet heeft een volgwagen die voldoet aan de Belgische wetgeving op dat vlak. 
• Tijdens de loopproef moet het startnummer duidelijk zichtbaar voorraan gedragen 

worden. 
 
Mountainbike/fietsregels: 
 

• De FFUT is een non-stayer wedstrijd. De regels van de VTDL heiromtrent zijn van 
toepassing.  

• De atleet mag nooit “draften” achter een gemotoriseerd voertuig, ook niet achter zijn 
eigen volgwagen. Er zal controle langs/op het parcours aanwezig zijn. 

• Tijdens beide fietsproeven is het gebruik van een mobiele telefoon/ 
koptelefoon/headsets VERBODEN. Het gebruik van een mobiele telefoon, als de fiets 
niet in beweging is, is wel toegelaten. 



• De fietser volgt op de openbare weg altijd de Belgische wetgeving terzake.  
 
Loopregels: 
 
• De loper volgt op de openbare weg altijd de Belische wetgeving terzake. 
• De loper mag niet afgewisseld worden tijdens de loopproef. 
• De loper moet ten alle tijden vergezeld zijn van een crew-member op de fiets. Op de 

plaasten waar dit niet moelijk is door de aard vh terrein moet de fietser een omweg 
maken. Dit wordt vermeld in de race-briefing. 

 
Algemene regels: 
 
• Een atleet mag tijdens het afleggen van de proef NOOIT plaastnemen IN de 

volgwagen.  
• NOOIT, tijdens geen enkele proef, mag de atleet bevoorrad worden vanuit een 

rijdende volgwagen. De wagen dient altijd geparkeerd te zijn langs de kant van de 
weg en mag andere weggebruikers NIET hinderen. 

• Een volgwagen mag NOOIT vlak voor of vlak achter de atleet gaan rijden. Passeren op 
een normale vlotte manier is toegestaan. 

 

 
8.Overtredingen. 
 
Volgende punten kunnen leiden tot onmiddellijke diskwalificatie: 

• Het dragen van voorwerpen die het drijfvermogen bevorden, behalve het zwempak 
zelf. 

• Draften achter een andere atleet/gemotoriseerd voertuig/eigen volgwagen. 
• Bevoorrading van de atleet vanuit een rijdend voertuig. 
• Het gebruik van mobiele telefoons/hoofdtelefoon/headsets op de fiets op de 

openbare weg terwijl de atleet in beweging is. 
• Het NIET dragen van een fietshelm tijdens de fietsproeven. 
• Het opzettelijk NIET volgen van het parcours. (je eigen GPS dient ter controle te 

worden afgegeven aan de organistaie) 



• Het opzettelijk in gevaar brengen van andere wegebruikers, al dan niet deelnemers 
aan de wedstrijd. 

• Het NIET naleven van het Belgische Verkeersreglement. 
• Het plaatsnemen van de atleet IN de volgwagen tijdens het afleggen van de proef. 
• Het opzettelijk wegsmijten van afval door de atleet of de crew-members, maw 

littering. 
 
Volgende punten kunnen leiden tot straftijden: 
Eerste overtreding: 5 minuten 
Tweede overtreding: 15 minuten 
 

• Het niet dragen van de badmuts voorzien door de organisatie. 
• Het dragen van het borstnummer tijdens de zwemproef. 
• Het NIET parkeren aan de kant van de rijbaan van de volgwagen. 
• Rechts op de rijbaan lopen bij het afleggen van de loopproef. 
• Het gebruik van een hoofdtelefoon tijdens de loopproef. 

 

 
9.Aidstations. 
 
Deze wedstrijd is een “self-supporting” wedstrijd. De oranisatie voorziet geen 
bevoorradingsposten tijdens het zwemmen, mountainbiken en fietsonderdeel. 
De atleet staat zelf in voor zijn eten en drinken. De crew-members mogen de atleet 
bevoorraden mits enkele regels in acht te nemen. 
Tijdens de loopproef voorziet de organisatie 2 bevoorradingen. Op de bevoorradingen zal er 
water, cola, cake en snoepgoed te vinden zijn. 
De eerste post is voorzien aan de Ijzertoren (km27) 
De tweede post is voorzien aan het Calmeynbos (km65) 
 
10.Informatie voor de Crew-members. 
 



De FFUT is een wedstrijd waarbij de crew-members een cruciale rol spelen. Zij kunnen van 
deze wedstrijd een onveretelijke ervaring maken voor de atleet. Langs de andere kant wordt 
elke fout van de crew-members omgezet in een tijdspenalty voor de atleet. Crew-members 
moeten goed op de hoogte zijn van de reglementen specifiek voor deze wedstrijd. 
 
Minstens 1 crew-member moet: 

• Kunnen communiceren in het Nederlands, Frans of Engels met de organisatie. 
• Bereikbaar kunnen zijn tijdens de 4 dagen van het evenement. 
• De atleet kunnen begeleiden met de fiets tijdens de loopproef. 

 
De crew-member volgwagen moet voldoen aan de Blegische Wetgeving op dat vlak.  
Op de rechterachterkant van de achterruit moet ook de officiële FFUT-sticker, voorzien door 
de organisatie, aangebracht zijn. 
De volgwagen moet altijd van de rijbaan af geparkeerd worden. 
De volgwagen mag NOOIT vlak voor of achter een atleet rijden. 
De bevoorrading mag NOOIT gebeuren vanuit een rijdend voertuig. 
 
 
 

  
11.Vrijstelling van aanpsrakelijkheid 
 
Bij de registratie van de atleet wordt de atleet en crew-members gevraagd onderstaande 
waiver te ondertekenen ! 
 
 
Atleet 
 

1. Ik heb kennis genomen van de risicos en eventuele gevaren verbonden aan het 
meedoen aan deze wedstrijd. 

2. De temperatuur en kwaliteit van het water waarin ik zwem tijdens het 
zwemonderdeel wordt mij medegedeeld voor de start van het zwemonderdeel. Het 
is volledig mijn eigen beslissing om te starten in het zwemonderdeel en kan nooit de 



oranisatie verantwoordelijkheid stellen indien ik niet start. Ook kan ik nooit daardoor 
mijn inschrijvingsgeld terug eisen. 

3. Ik, en enkel ik, ben verantwoordelijk voor mijn persoonlijke spullen en sportieve 
uitrusting tijdens de 4 dagen dat de wedstrijd plaatsvind. De organisatie kan nooit 
verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van mijn persoonlijke spullen. 

4. Ik verklaar in goede lichamelijke conditie te zijn om de wedstrijd te kunnen 
aanvatten. 

5. Ik geef volledige toelating aan de organisatie voor het publiceren van foto’s genomen 
van mij tijdens de volledige 4 dagen van de wedstrijd. 

6. Ik bevestig dat al mijn materiaal dat ik zal gebruiken tijdens de wedstrijd in goed 
werkende staat is. Ik aanvaard dat de organisatie mij uit de wedstrijd kan zetten 
indien zij vinden dat mijn materiaal niet voldoet aan de standaard-normen. 

7. Dokters en de mensen van de organisatie mogen mij uit de wedstrijd halen indien zij 
beslissen dat ik ernstige schade aan mijn lichaam toebreng door verder te doen aan 
de wedstrijd. 

8. Het mountainbike-, fiets-, en loopparcours zijn open voor het normale verkeer. Ik 
verklaar dat ik telkens de geldende verkeersregels zal respecteren. 

9. Het gebruik van niet legale stimulerende middelen is verboden, ik verklaar deze niet 
te hebben genomen voor of tijdens de wedstrijd. 

10. Stel dat de wedstrijd NIET kan doorgaan door bv ernstig stormweer of een andere 
“act of God”, ik nooit mijn inschrijvingsgeld kan terug eisen van de organisatie. 

11. De organisatie behoud ten alle tijden het recht om het parcours te wijzigen voor 
veiligheids of logistieke redenen. 

12. Ik volg altijd de aanwijzingen van de organisatie en zijn medewerkers. 
13. Meedoen aan de wedstrijd is volledig op eigen risico. 
14. Ik zie af van elke claim aan het adres van Sandman Events VZW en/of zijn oprichters 

of medewerkers gerelateerd tot mogelijkse directe en indirecte gevolgen van mijn 
deelname. 

15. De Flanders Fields Ultra Triathlon is geen wedstrijd voor doetjes !!! 
 
 
 
 
 
 
 
Crew-members  
 

1. Ik bestuur de volgwagen volgens de geldende verkeersregels en aan een aangepaste 
snelheid. Ik rij nooit vlak voor of achter de mountainbiker/fietser of loper. 

2. Ik parkeer de volgwagen altijd van de rijbaan af. 
3. Elke vorm van support (bevoorrading, kledij) wordt nooit gegeven vanuit een rijdend 

voertuig. 
4. De atleet zal nooit in mijn volgwagen zitten tijdens het afleggen van de proef, ook al 

staat mijn volgwagen stil. 
5. Ik volg altijd de aanwijzingen van de organisatie en zijn medewerkers. 

 



Met het ondertekenen van dit document verklaar ik de inhoud goed te hebben gelezen, 
begrepen te hebben en ermee akkoord te gaan. Hierbij verklaar ik dat ik de risico’s en het 
reglement  van de wedstrijd goed heb gelezen, heb begrepen en ermee akkoord ga. Ik erken 
de vrijstelling van aansprakelijkheid van de oranisatie en zijn medewerkers en heb dit 
document volledig vrijwillig ondertekend. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


