
	

	

 
 
 
KIDS EXPERIENCE WK TRIATHLON 
	
In aanloop naar het WK Triathlon maken op veel plekken in Nederland kinderen 
kennis met de triathlonsport. Via clinics op scholen, workshops na schooltijd en 
lokale zwemloop, run bike run en triathlon wedstrijdjes ervaart de jeugd de 
veelzijdigheid van deze gave sport. Voor al deze kinderen wordt - als 'kers op de 
taart' op vrijdag 15 september een speciale 'Kids Experience’ georganiseerd bij het 
WK Triathlon, dat van 14 – 17 september plaats vindt in het hart van Rotterdam. 
Daar wil je bij zijn! 
 
Educatief programma 
Het dagprogramma is een mooie mix van ‘zien, doen en leren’ en daarmee een gaaf 
educatief uitje aan het begin van het schooljaar. 
Zie de beste triathleten ter wereld in actie en juich de Nederlanders naar de winst. 
Doe zelf mee aan leuke sportactiviteiten. 
Kom van alles te weten over Rotterdam en de triathlon sport. 
 
Na een officieel ontvangst, volgen deelnemers en begeleiders een ‘Tri Tour’ 
waarmee bijzondere plekken van de wedstrijd en de stad Rotterdam worden 
aangedaan. De Experience wordt afgesloten met een bezoek aan de tribunes bij de 
finish, waar jullie alle atleten als helden kunnen binnenhalen! 
 
Op het WK Triathlon komen verspreid over de wedstrijddagen verschillende groepen 
atleten in actie (elite, junioren, age group, para’s). 
Vrijdag 15 september (de dag van de Kids Experience) staat het WK Paratriathlon op 
het programma.  
Binnen de Nationale Sportweek (waarvan Rotterdam dit jaar ‘Host City’ is) is er deze 
dag aandacht voor ‘Sport & Beperking’.  
Een bezoek aan de Kids Experience is een heel mooie manier om educatief invulling 
te geven aan dit thema.  
 
Doelgroep en begeleiding 
Het programma is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 15 jaar oud. 
 
Deelnemen kan individueel, begeleid door een ouder / verzorger. 
Deelnemen kan ook met groepen, speciaal bedoeld voor scholen. 
 
Gezien de aard van het programma is begeleiding van 1 op 8 tot maximaal 1 op 10 
kinderen gewenst, zodat er in (sub)groepjes kan worden meegedaan aan de ‘Tri 
Tour’.  
Deelnemende scholen zijn zelf verantwoordelijk voor deze begeleiding. 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
Praktische informatie 
Er wordt gewerkt in drie ‘waves’ waarin alle deelnemers worden ontvangen. 
 
Wave 1 
Aankomst: 9.00 uur | Start programma: 9.30 uur | Einde programma: +/- 14.00 uur 
 
Wave 2 
Aankomst: 9.30 uur | Start programma: 10.00 uur | Einde programma: +/- 14.30 uur 
 
Wave 3 
Aankomst: 10.00 uur | Start programma: 10.30 uur | Einde programma: +/- 15.00 uur 
 
Rotterdamse deelnemers en begeleiding worden zoveel mogelijk in de wave 1 en 2 
geplaatst, zodat wave 3 openblijft voor deelnemers vanuit andere locatie in 
Nederland (langere reistijd om op locatie te komen). 
 
Startpunt is ‘De Kop van Zuid’ (precieze locatie volgt). 
Met openbaar vervoer op loopafstand bereikbaar vanaf metrostation Wilhelminaplein. 
 
Voor groepen deelnemers die van buiten Rotterdam komen, is vergoeding van 
busvervoer (groepsreis) mogelijk. 
 
Deelname is gratis. 
 
Inschrijven kan via http://rotterdam.triathlon.org/nl/kids_experience/ en kan tot en 
met 7 september 2017. 
 
Na inschrijving ontvangen deelnemende scholen meer informatie over precieze 
tijden, het programma en de locaties. 
 
Wees er snel bij, want vol = vol! 
 
	


