TOPIC

Leerlingen op het parcours van de
wereldkampioenschappen
Vrijdag 29 augustus 2008 is de scholentriatlon

Het was een bijzondere editie omdat ook de wereldkampioenschappen van 2008 op hetzelfde parcours werden gehouden.

voor de zesde keer in de geschiedenis van start
gegaan. Leerlingen van scholen uit heel
Nederland komen naar Almere Haven om mee te
doen aan de scholentriatlon georganiseerd door

Leerlingen mochten als eerste atleten het parcours een dag eerder
gebruiken voor de scholentriathlon en in de wedstrijdbaan in buitenwater zwemmen en vervolgens door het grote stadion fietsen en
lopen en finishen. Een ware belevenis voor een scholier om een
dag van te voren op het parcours van de wereldkampioenschappen
te mogen presteren. Zowel voor de prestatiegerichte deelnemer als
de recreatief ingestelde atleet een moment om nooit te vergeten.

de Meergronden samen met Echnaton en de
Stichting Holland Triathlon. Door: Maarten Massink

Groei
Ieder jaar groeit het aantal deelnemers en het aantal deelnemende
scholen. Dit jaar zijn er 285 deelnemers aan de start verschenen
van veertien verschillende scholen waarvan zeven uit Almere. Het

UPC Holland Triathlon Almere 29/30-08-2008

OVC leverde de meeste leerlingen. Zij hebben LO als examenvak.

Uitslag Scholenklassement (eerste vijf)

Voor deze leerlingen is de scholentriathlon onderdeel van hun lesprogramma. Van de andere scholen waren de meeste deelnemers

Plts

School

Aantal Scorers

Totaal Tijd

1

Baken park lyceum

10

10:27:48

2

Helen Parkhurst

10

10:46:05

3

Meergronden

10

10:52:09

Vanwege het grote aantal deelnemers moest er in twee groepen

4

Echnaton

10

11:10:59

gestart worden. Eerst de bovenbouw- en daarna de onderbouw-

5

OVC

10

11:12:39

afkomstig van de Meergronden en daarna van het Baken uit
Almere.

leerlingen. Vanaf de vertrekplaats van de veerboot naar Huizen

FOTO: ANITA RIEMERSMA

werd er vanaf de vlonder in het water gesprongen en naar de
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Zes klassementen
Er is een klassement opgemaakt voor zes categorieën: jongens,
meisjes onderbouw en bovenbouw en dames en heren. Daarnaast
is een scholenklassement bijgehouden waarbij de tien snelste tijden van de school worden opgeteld om te kunnen vergelijken met
de tijden op de hele triatlon. Voor iedere deelnemer is er een
medaille, een T-shirt en een atletenbuffet na afloop. Het Bakenpark
heeft dit jaar de wisselbeker weer overgenomen van het Candea
college uit Arnhem dat vorig jaar deze prijs in ontvangst nam. De
prijzen zijn overhandigd door wethouder jeugdzaken Mw. Johanna
Haanstra en overste Bosma van de landmacht.
Ook voor mbo-scholieren
Dit jaar in 2009 is er weer gelegenheid voor scholen uit heel
Nederland om deel te nemen aan de scholentriatlon, die gehouden
wordt op vrijdag 28 augustus op het parcours van de Holland
Triathlon in Almere Haven. Deelname is geheel gratis en is zowel
bedoeld voor de prestatiegerichte als de recreatiegerichte scholieren
van voortgezet onderwijs . Er mogen dit jaar ook mbo-scholieren
meedoen. Op 22 juni wordt er een clinic verzorgd door atleten van
de Stichting Holland Triathlon in Almere waar leerlingen gratis aan
mee mogen doen. Dit is niet verplicht als je aan de scholentriatlon
mee wilt doen, maar wel een extra service voor de geïnteresseerden.
De uitslageninformatie en heel veel foto’s zijn te zien op de website

Foto 2: Voor iedereen

van de Stichting Holland Triathlon, www.scholentriathlon.nl en de
website van de school www.meergronden.nl, klik naar de school,
klik op nieuws en dan scholentriatlon.

pannenkoekenboot in de haven gezwommen waar via de grote
wedstrijdtrap de deelnemers weer aan de kant klommen.

Correspondentie:

Daarna fietsen richting Stichtse brug en terug, gevolgd door lopen
via het stadion naar de dijk richting ‘Kromslootpark’ en weer terug

m.massink1@chello.nl

om te finishen in het stadion in de havenkom.

x En vERdER

Oproep tot inventarisatie
Het gaat goed met BSM!

In het jaar 2009 bieden 136 scholen havo/vwo het eindexamenvak

informatie uitgewisseld worden.
Vandaar het verzoek om de lijst te controle-

Bewegen Sport en Maatschappij aan voor zover bekend. Vanuit de
KVLO en SLO wordt geprobeerd om een volledig overzicht te krijgen
van alle scholen die BSM aanbieden. Door: Guus Klein Lankhorst

ren en eventueel te verbeteren en/of aan te
vullen. Gegevens kunt u mailen aan ondergetekende.
1 Alkmaar
2 Almelo

OSG Willem Blaeu
Canisius

In een database verzamelen we namen,

Ook kan eenvoudig de nieuwste informatie

3 Almelo

CSG Het Noordik

adressen en dergelijke zodat het bijvoor-

met betrekking tot ontwikkelingen op

4 Almere

Baken Park Lyceum

beeld mogelijk wordt om mensen persoon-

BSM-gebied worden verspreid. En kunnen

5 Almere

Daltonschool Helen Parkhurst

lijk uit te nodigen voor studiedagen.

onderlinge contacten gelegd worden en

6 Almere

Oostvaarderscollege
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