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Beste heer / mevrouw,  

Op zondag 25 juli vindt de 35e editie van de triathlon in Huizen plaats. Dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam:  

TRI HUIZEN. Georganiseerd door TRI HARD Series en in samenwerking met Stichting Triathlon Huizen. Een mooi 

sportevenement op een gedeeltelijk nieuw fietsparcours door Huizen. Net als in 2019 vinden de start en finish vlakbij 

uw huis plaats. Middels deze brief informeren we u graag over enige wijzigingen in de verkeerssituatie in uw 

omgeving. 

Nieuw parcours 

Net als in 2019 vindt de start plaats in het Nautisch Kwartier, waar de triatleten het zwemonderdeel af zullen leggen 

in de Haven van Huizen. Het enigszins gewijzigde fietsparcours voert door Huizen. Het loopparcours blijft ongewijzigd 

en gaat door het bos van de Wolfskamer en langs het Gooimeer. De finish bevindt zich op het evenemententerrein 

ter hoogte van de camperplaats aan het begin van het Waterkeringpad . U vindt alle parcoursen en het programma 

op de website www.trihuizen.nl 

 

Gewijzigde verkeerssituatie  

Tijdens het evenement is van 11.00 tot 17:30 uur een gewijzigde verkeerssituatie van kracht. We vragen u hier 

rekening mee te houden. De afsluitingen en omleidingen worden ter plekke met de bekende gele borden 

aangegeven. Volg hiervoor de instructies van de verkeersregelaars.  Aan de achterzijde van deze brief vindt u een 

kaart van de verkeerssituatie. Groen = loopparcours. Oranje = fietsparcours. Geel = omleidingsroute. Gedetailleerde 

informatie van uw buurt vindt u op onze website: www.trihuizen.nl/bewoners.   

 

Brief  

Het fietsparcours voert langs uw huis of uw huis is alleen bereikbaar via het fietsparcours, dus wij zullen u op de 

wedstrijddag aan de gewijzigde verkeersituatie herinneren d.m.v. een stukje afzetlint of een drankhek bij uw oprit.   

Wilt u tijdens het evenement uw woning verlaten met de auto, bel dan minimaal 15 minuten voor vertrek het 

volgende telefoonnummer:  06 – 38 88 95 92. En neem deze brief mee. Een van de motards zal u over het 

fietsparcours begeleiden richting de Huizerstraatweg. U krijgt instructies over de route om het parcours over te 

steken of te verlaten. Op het parcours is de rijrichting altijd met de fietsers mee.   

We verzoeken u ook eventuele bezoekers te vragen niet op het parcours te parkeren en een route te kiezen die niet 

via het fietsparcours voert. Door deze werkwijze proberen we de hoeveelheid auto’s op het fietsparcours te 

beperken en de veiligheid te vergroten.  

 

Veiligheid 

Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op om ieders veiligheid te waarborgen. 

Let op: de fietsers rijden tussen de 30 en 60 km per uur! Houd dus ook rekening met uw kinderen en huisdieren. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

TRI HARD en Stichting Triathlon Huizen 

http://www.trihuizen.nl/
http://www.trihuizen.nl/bewoners

