
 

 

 
 

 
 
Beste lezers en deelnemers. 
 
Bedankt voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid bij de 35ste Verwer en Janssen triathlon van Oud 
Gastel, voor mij als voorzitter het derde jaar dat ik aan het roer mag staan van deze fantastische 
organisatie. Samen met 250 vrijwilligers zorgen we er gezamenlijk voor dat dit spektakel in  
Oud-Gastel een erg gewild evenement is voor alle triatleten die in Nederland, België en Duitsland 
actief zijn! 
 
 De triatlon, het grootste evenement dat wij als organisatie organiseren heeft de laatste jaren een 
enorme vlucht genomen, zowel de inschrijvingen als landelijke bekendheid geeft een run op de 
aanmeldingen. Zo moesten we begin dit jaar al op verschillende series melden dat we vol zaten.  
Het aantal deelnemers is meer dan vertienvoudigd. Veel veranderingen maar veel dingen zijn ook 
behouden gebleven. Met name het dorps karakter van ons evenement, vriendelijk, toegankelijk en 
laagdrempelig wordt door velen sponsoren en bewoners erg gewaardeerd. 
Dit jaar nieuw is de internationale samenwerking tussen drie landen (Bonn - Duitsland, Aarschot -
België en Oud-Gastel  Nederland) in de Trinationscup, een circuit van drie triathlons van 1/3e afstand 
met een eigen klassement en prijzengeld!  Samen met vele nationale toppers zal er wederom een 
sterk deelnemersveld aanwezig zijn op de 35e uitgave van de Verwer & Janssen Triatlon. Daar mogen 
we enorm trots op zijn. 
 
De 26e Rabobank  jeugdtriathlon op vrijdag is voor vele kinderen uit onze regio een mooie 
kennismaking met de triatlonsport, zijn doen een 1/32e afstand. Natuurlijk ligt er dit jaar ook weer 
een prachtig triathlonshirt te wachten op de finish voor alle deelnemertjes.  
 
Verder is er een heuse recreatieve Halderberge 1/8 serie met 75 startplaatsen uit de gemeente 
Halderberge. Een prachtige aanwinst, en een mooie gelegenheid om lokale sporters kennis te laten 
maken met de triathlonsport. 
 
We staan niet stil. Zo hebben we dit jaar alle deelnemersinformatie per startcategorie digitaal 
gemaakt en is te downloaden. Het deelnemers programmaboekje dat we maken zal specifiek per 
onderdeel op de deelnemers zijn gericht, dit is in een handig formaat te downloaden van de website. 
Er komen later ook downloads voor vrijwilligers en publiek. We denken dat dit weer een stapje is in 
de richting van een duurzamer evenement.  
Veiligheid op parcours vinden erg belangrijk, vandaar dat we met een nieuwe loopbrug nabij 
Veerhuis gaan plaatsen! 
 
Aan alle deelnemers veel succes! Vrijwilligers en sponsoren weer bedankt voor jullie betrokkenheid 
en ondersteuning. Ook ons publiek wensen we een fijne en mooie dag toe, en natuurlijk hoop ik jullie 
allemaal te spreken op de BBQ met geweldige muziek na afloop van de 35ste Verwer en Janssen 
Triathlon.  En natuurlijk hoop ik jullie allemaal weer terug te zien komende jaar voor de 36e editie. 
 
Met sportieve Triathlongroet,  
 
Corné Kriesels, Voorzitter  
www.tveerke.nl  

 

http://www.tveerke.nl/

